
Кадровий склад ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва 

НАМН» згідно з ліцензійними умовами 

Кадрова політика Установи спрямована на забезпечення подальшого 

залучення до роботи в Інституті молодих фахівців — випускників вищих 

навчальних закладів медичного та біологічного профілю; створення кращих 

умов для виконання дисертаційних робіт; сприяння стажуванню молодих 

фахівців за кордоном; сприяння своєчасному отриманню молодими 

фахівцями наукових звань та висуненню їх на керівні посади в структурних 

підрозділах Інституту. Здійснюється робота щодо вдосконалення штатної 

структури для забезпечення оперативного реагування при необхідності нових 

наукових розробок за державним замовленням, при виникненні гострих 

соціальних, економічних чи гуманітарних проблем у суспільстві.  

Станом на 01.01.2022 р. загальна кількість штатних працівників 

Інституту складає 192 особи, 20 осіб працюють на умовах зовнішнього 

сумісництва.  

Проведення фундаментальних, прикладних досліджень та діяльності за 

перспективними науковими напрямами здійснюють науково-дослідні 

підрозділи Установи, в яких працюють 125 осіб, з них наукових 

співробітників – 54 особи (у т.ч. 9 осіб – на умовах зовнішнього 

сумісництва). 

 1 член-кореспондент НАН України і академік НАМН України;  

 1 член-кореспондент НАМН України;  

 12 докторів наук (у тому числі на умовах зовнішнього 

сумісництва  2 особи);  

 23 кандидата наук (у тому числі на умовах зовнішнього 

сумісництва  4 особи).  

Облікова кількість працівників клініки професійних захворювань 

станом на 01.01.2022 року складає 67 штатних працівників. В лікарському 

штаті клініки професійних захворювань перебуває 27 лікарів, з яких 4 лікаря 

мають науковий ступінь кандидата наук, ще 3 лікаря працюють на умовах 

зовнішнього сумісництва. Питома вага лікарів, які мають кваліфікаційні 

категорії, складає 74,1%.     



Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними вимогами 

Найменування 

освітнього 

компонента, який 

закріплено за 

науково-

педагогічним, 

педагогічним, 

науковим 

працівником 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменування 

посади 

Освітня кваліфікація 

(найменування 

закладу, який закінчив 

науково-педагогічний, 

педагогічний, 

науковий працівник, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про досвід 

професійної діяльності (заняття) за відповідним 

фахом (спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку роботи на цій 

посаді (крім педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на здобуття 

наукового ступеня за спеціальністю (прізвище, 

ім’я, по батькові дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, спеціальність, назва 

дисертації, рік захисту, серія, номер, дата, ким 

виданий диплом), наявність публікацій у 

наукових виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до наукометричних 

баз, зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection), протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі і 

кількість 

навчальних 

кредитів (годин) 

Досягнення у професійній 

діяльності (відповідно до 

пункту 38 Ліцензійних умов 

провадження освітньої 

діяльності) 

1.1 Компоненти загальнонаукової підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Історія гігієни, 

внесок 

вітчизняних 

вчених-гігієністів 

для розвитку 

профілактичної 

медицини 

Спец. курс 

«Гігієна та 

професійна 

патологія» 

Епідеміологічні 

дослідження в 

гігієні 

 

 

Нагорна 

Антоніна 

Максимівна 

Завідувачка 

лабораторії 

епідеміологічн

их досліджень, 

професійної 

патології та 

моніторингу 

професійного 

здоров’я 

Київський ордена 

Трудового Червоного 

Прапора медичний 

інститут, 1968 р., 

лікувальна справа, 

лікар 

Доктор медичних 

наук  

222 Медицина 

(14.02.01 - гігієна), 

дис. д.мед.н. 

«Фізіолого-гігієнічне 

забезпечення 

ефективності 

навчання підлітків 

основним професіям 

сільськогосподарсько

го виробництва на 

базі СПТУ та 

технікумів»,  

МД № 005618 від 

17.03.1989 

Вища атестаційна 

комісія. 

Професор  

(14.02.03 - соціальна 

гігієна та організація 

охорони здоров’я), 

Керівництво (консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за спеціальністю. 

Підготувала докторів медичних наук:  

всього – 12, з них за останні п’ять років – 1. 

Підготувала кандидатів медичних наук: 

всього – 21, з них за останні п’ять років – 1. 

На теперішній час є науковим консультантом 1 

докторської дисертації, науковим керівником 1 

кандидатської дисертації. 

 

НМАПО імені П.Л. 

Шупика, 

Посвідчення № 

7258 від 27.11.2018  

про підвищення 

кваліфікації по 

темі: ТУ 

«Актуальні медико-

екологічні 

проблеми та шляхи 

їх вирішення» 

1. наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1. Нагорна А.М. Стан 

професійної захворюваності на 

туберкульоз та COVID-19 серед 

працюючих в Україні // Журнал 

«Актуальная инфектология». 

2021. Том 9, №2  Київ. С.12 -22. 

(фахове видання Index 

Copernicus). 

2. Nahorna A.M. Experience of 

world academic science  as a 

landmark of medical science 

development in Ukraine // Журнал 

«Здоров’я  і суспільство», 2021. 



ПР № 000310 від 

30.06.1992, 

Міністерство освіти. 

Член-кореспондент 

НАМН України  

(14.02.01 - гігієна) 

Том 10, №1.Київ.-С.1-8. (фахове 

видання Index Copernicus). 

3. Нагорна А.М. Організація  
розслідування та медико-
статистичні   
закономірності  гострого 
професійного 

захворювання Сovid-19 у 

працівників галузі охорони 

здоров’я україни (перший рік 

пандемії: 2020-2021) // Журнал 

Інфекційні хвороби. 2021. 

№2(104).   

Тернопіль. С. 17-29. (фахове 

видання Index Copernicus). 

4. Нагорна А.М. Нормативно 

правове регулювання 

профілактики та надання 

медичної допомоги хворим на 

загальний і професійний 

туберкульоз в Україні. 

//Український журнал з проблем 

медицини праці. 2020.  Т.16, № 1.   

С.3-17. (фахове видання Index 

Copernicus). 

5. Нагорна А.М. Стан 
виробничого травматизму в 
Україні в динамиці 
спостереження за 2013-2018 
роки. // Український журнал з 
проблем медицини праці. 2020. 
Т.16, № 3.  С.163-172. (фахове 

видання Index Copernicus). 
6. Нагорна А.М. Особенности 
связи уровня стресса 
работающего населения и 
состояния экономики Украины // 
Журнал Україна. Здоров’я нації. 
2021. Том 1, № 1. Київ. С.23-32. 
(фахове видання Index 

Copernicus). 

7. Нагорна А.М. 

Захворюваність на туберкульоз 

професійного генезу в динаміці 

довгострокового спостереження 



// Український журнал з проблем 

медицини праці. 2021. Т.17, № 2.  

С.75-84. (фахове видання Index 

Copernicus). 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому 

числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на 

кожного співавтора); 

1. Нагорна А.М., Басанець А.В. 

Медична допомога працівникам: 

проблема та їх вирішення. 

Монографія. - К.: ВД. Авіцена. 

2018.  260с. 

2. Нагорна А.М. Професія і 

туберкульоз. Український вимір. 

Монографія. - К.: ВД: Авіцена.  

2019.    303 с.  

3. Нагорна А.М., Варивончик 

Д.В., Соколова М.П.. Кононова 

І.Г. Глава 6 «Епідеміологічні 

дослідження здоровя та оцінка 

професійних ризиеів для 

працюючих  у монографії 

«Наукові здобутки з медицини 

праці» Історія та сучасність: до 

90-річчя від дня заснування  ДУ 

«Інститут медицини праці ім. 

Ю.І. Кундієва НАМН України»  

(1918-2018). За загальною 

редакцією академіка НАМНУ 

І.М.Трахтенберга та чл.-кор. 

НАМНУ В.І.Чернюка. К.: ВД 

«Авіценна». 2019. 384 с. С.166-

221.ISBN 978-617-7597-25-3 

4. Нагорна А.М., Басанець А.В. 

Біль у спині як медична і 



соціальна проблема: клініко – 

епідеміологічний аналіз" 

Монографія. - К.: ВД: Авіцена.  

2018.    191 с. 

5. Науково-практичне видання 

«Керування безпекою здоров’я 

працівників: теорія і практика» 

(286 С. ISBN 978-966-8491-16.0).         

Під редакцією Нагорної А.М. 

спільно з Науково-виробничим 

журналом  «Охорона праці»   в 

2020 році ,286с. 

6) Керівництво 

(консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю. 

Підготувала докторів медичних 

наук:  

всього – 12, з них за останні п’ять 

років – 1. 

Підготувала кандидатів 

медичних наук: 

всього – 21, з них за останні п’ять 

років – 1. 

На теперішній час є науковим 

консультантом 1 докторської 

дисертації, науковим керівником 

1 кандидатської дисертації. 

7) участь в атестації наукових 

кадрів як офіційного опонента 

або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або 

члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад; 

Член постійної спеціалізованої 

вченої ради Д 26.554.01 в ДУ 

«ІМП імені Ю.І.Кундієва 

НАМН» за спеціальністю 

14.02.01 - гігієна та професійна 

патологія 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 



наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 

базах; 

Науковий керівник НДР 

«Епідеміологічні дослідження 

професійної захворюваності і 

виробничого травматизму, 

розробка шляхів їх профілактики 

у працюючого населення на 

основі сучасних інформаційних 

технологій в умовах 

реформування медичної галузі») 

(державний реєстраційний 

номер: 0120U101908; термін 

виконання: 2021 – 2023 р.р.). 

Є заступником головного 

редактора „Українського 

журналу з проблем медицини 

праці”,  Журналу «Україна. 

Здоров’я нації», членом 

редакційної ради міжвідомчого 

медичного журналу «Наука і 

практика», Наукового журналу 

МОЗ України, Journal of Ecology 

and Health (Польща). 

9) робота у складі експертної 

ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН 

або у складі галузевої 

експертної ради як експерта 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти, або у складі 



Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-

методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової 

передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-

методичних/експертних рад 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, або у складі 

комісій Державної служби 

якості освіти із здійснення 

планових (позапланових) 

заходів державного нагляду 

(контролю); 

Робота у складі експертної ради з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН з питань 

профілактичної медицини 2016-

2019р.р. 

Участь в робочої групі по   

підготовці пропозицій  НАМН 

України  від ІМП до Комітету  

ВРУ з питань освіти, науки та 

інновацій щодо обґрунтування 

пріоритетних напрямків 

медичної науки України на 2021 

та наступні роки  ( лист від 

07.08.2020р №01/632) 

19) діяльність за спеціальністю 

у формі участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях;  

Робота в Проблемній комісії 

МОЗ та НАМН України «Гігієна 

праці та профзахворювання» 

,2015-2021рр. 



Робота в Українській асоціації 

гігієністів праці та 

профпатологів. 

- -Член координаційної ради 

МОЗ України з надання медичної 

допомоги потерпілим внаслідок 

аварії на ЧАЄС. 

Історія гігієни, 

внесок 

вітчизняних 

вчених-гігієністів 

для розвитку 

профілактичної 
медицини 

Спец. курс 

«Гігієна та 

професійна 
патологія» 

Токсикологія 

 

Трахтенберг 

Ісаак 

Михайлович 

Заступник 

директора з 

наукової 

роботи 

 

Київський ордена 

Трудового Червоного 

Прапора медичний 

інститут, 1946 р., 

лікувальна справа, 

лікар 

Доктор медичних 

наук  

222 Медицина 

(14.02.01 - гігієна), 

дис. д.мед.н. 

«Мікромеркуріалізм 

як гігієнічна 

проблема»,  

ММД № 001128 від 

07.12.1964, 

Міністерство вищої і 

середньої спеціальної 

освіти СРСР.  

Професор кафедри 

гігієни праці,  

(14.01.20 – гігієна 

праці), 

МПР № 007690 від 

24.02.1967, 

Міністерство вищої і 

середньої спеціальної 

освіти СРСР. 

Член-кореспондент 

НАН України 

(03.00.16-медична 

екологія). 

Академік НАМН 

України (14.02.01 - 

гігієна), 

08.04.1997, 

Академія медичних 

наук України 

  

1. I.S. Chekman, I.M. Trachtenberg, I,F, Belenichev 

et al. Same Aspects of in Vitro Studies of 

Neurotoxicity: From Choice of Biochemical and 

Molecular Markers to the Confirmation of Their 

Informativity, Biological Markers and Guided 

Therapy, 2017, Vol.4, № 1, P.71-90. 

2. Трахтенберг І.М., Губський Ю. І., Левицький 

Є. Л., Бєленічев І. Ф. Біохімічні механізми 

вільно-радикального ушкодження ядерного 

геному кадмієм // Український біохімічний 

журнал. 2018.  Т.90 (3). Р. 5–16. (БД Scopus). 

Керівництво (консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за спеціальністю. 

Підготував докторів наук: всього – 16, з них за 

останні п’ять років – 5. 

Підготував кандидатів наук: всього – 42, з них за 

останні п’ять років – 3. 

На теперішній час є науковим консультантом 1 

докторської дисертації.   

НМАПО імені П.Л. 

Шупика, 

посвідчення № 

7257 від 27.11.2018  

про підвищення 

кваліфікації по 

темі: ТУ 

«Актуальні медико-

екологічні 

проблеми та шляхи 

їх вирішення» 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1.   Bozko I., Minchenko D., 

Mykhalchenko V, Apykhtina 

O.L., Dmytrukha N, 

Trakhtenberg I., Minchenko O. 

Effect of manganise, cadmium, 

plumbum and mercury ions on 

the expression of SNF/AMP-

activated protein kinase in the rat 

liver, lungs, kidney and heart. 

Annales universitatis Mariae 

Curie-Sklodowska. Lublin – 

Polonia. 2010. Vol. XXIII, № 21, 

29. Sectio DDD. (БД Scopus)   

2.  Трахтенберг І.М., 

Губський Ю. І., Левицький Є. 

Л., Бєленічев І. Ф. Біохімічні 

механізми вільно-

радикального ушкодження 

ядерного геному кадмієм // 

Український біохімічний 

журнал. 2018.  Т.90 (3). Р. 5–

16. (БД Scopus)   

3. Трахтенберг І.М., 

Дмитруха Н.М., Короленко 

Т.К., Легкоступ Л.А., Лагутіна 

О.С., Козлов К.П., Бакало Л.В. 

Експериментальне 

дослідження впливу 

наночастинок оксиду заліза на 

організм щурів за умови 



однократного 

інтратрахеального введення. 

Український журнал з проблем 

медицини праці. 2020. Т.16, 

№4. С.251-260. (фахове 

видання, Index Copernicus). 

4. Трахтенберг І.М., 

Дмитруха Н. Н. Промислова 

токсикологія: основні 

напрями, результати та 

перспективи наукової 

діяльності. Український 

журнал з проблем медицини 

праці.   2019. Том.15, № 2. 

C.87-101. 

https://doi.org/10.33573/ujoh201

9.02.087 (фахове видання, 

Index Copernicus). 

5. Трахтенберг І.М., 

Дмитруха Н.М.,  Короленко 

Т.К.,  Лагутіна О.С..  Бакало 

Л.В.,  Легкоступ Л.А. 

Експериментальне 

дослідження впливу 

наночастинок Fe2O3 на 

організм щурів ізольовано та 

на фоні вживання препарату 

«Кверцетин». Український 

журнал з проблем медицини 

праці.  2021. Т 17 № 1.  С.3-

14.https://doi.org/10.33573/ujoh

2021.01.003 (фахове видання, 

Index Copernicus). 
6. Трахтенберг І.М.,  

Дмитруха Н.М.,  Лагутіна О.С.,  

Короленко Т.К.,  Легкоступ 

Л.А.,  Герасімова О.В. 

Дослідження гематотоксичної 

дії мікро- і наночастинок 

оксиду заліза Fe2O3 за умови 

однократного та тривалого 

надходження в організм  

щурів. Український журнал з 

проблем медицини праці. 2021. 

Т.17,№ 4. С.139-150. 

https://doi.org/10.33573/ujoh202

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.02.087
https://doi.org/10.33573/ujoh2019.02.087
https://doi.org/10.33573/ujoh2021.04.215


1.04.215 (фахове видання, 

Index Copernicus). 

7. Трахтенберг І.М, Шафран 

Л.М, Андрусишина І.М. 

Науковий ужинок спадщини 

вченого. Український журнал 

сучасних проблем 

токсикології. 2019. ,№ 1. С.62-

65. (фахове видання, Index 

Copernicus). 

8.I.S. Chekman, I.M. 

Trachtenberg, I,F, Belenichev 

et al. Same Aspects of in Vitro 

Studies of Neurotoxicity: From 

Choice of Biochemical and 

Molecular Markers to the 

Confirmation of Their 

Informativity, Biological 

Markers and Guided Therapy, 

2017, Vol.4, № 1, P.71-90. 

(фахове видання, Index 

Copernicus). 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше  

5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора); 

1. Лікарська токсикологія. 

Доклінічні дослідження; за 

загальною редакцією 

академіка НАМН України, 

члена-кореспондента НАН 

України І. М. Трахтенберга. – 

Київ: ВД «Авіцена», 2019.- 544 

с. ISBN 978-617-7597-21-5   

2. Профілактична промислова 

токсикологія. Наукові 

пріоритети, досвід та 

перспективи.за загальною 

https://doi.org/10.33573/ujoh2021.04.215
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spt_2019_1_8.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spt_2019_1_8.pdf


редакцією академіка НАМН 

України, члена-кореспондента 

НАН України І. М. 

Трахтенберга. – Київ: ВД 

«Авіцена», 2019. – 192 с.ISBN 

978-617-7597-14-7 

3.  Трахтенберг І. Книга про 

отрути та отруєння : Нариси 

токсикології /Ісаак 

Трахтенберг. – 2-ге вид. 

доповн., зі змінами – 

Тернопіль : ТНМУ, 2021. – 422 

с. ISBN 978-673-421-4  

4. Нариси з токсикології 

важких металів . Вип. III. 

Кадмій / за заг. ред. акад. 

НАМН України І.М. 

Трахтенберга. - Київ : 

Авіцена, 2017. - 64 c. 

5. Нариси з токсикології 

важких металів. Випуск V – 

Залізо / за заг. ред. акад. НАМН 

України І.М. Трахтенберга. - 

Київ : Авіцена, 2017. - 88 c. 

6. Нариси з токсикології 

важких металів. Випуск IV – 

Марганець, Хром / за заг. ред. 

акад. НАМН України І.М. 

Трахтенберга. - Київ : 

Авіцена, 2018. - 88 c. 

7. Нейротоксикологія: 

морфологічні аспекти: 

монографія / С. Б. 

Геращенко,… С.П. 

Луговський, … І.М. 

Трахтенберг [та ін.]. - Івано-

Франківськ : Видавець Кушнір 

Г. М., 2018. - 472 с. 

8. Наукові здобутки з 

медицини праці. Історія та 

сучасність: до 90- річчя від дня 

заснування Інституту 

медицини праці імені Ю.І. 

Кундієва НАМНУ (1928-2018) 

/ за заг. pед. aкад. НАМНУ І. 

М. Трахтенберга, чл.-кор. 



НАМНУ В. І. Чернюка – Київ: 

Авіцена, 2019. – 400 с. 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методич

них вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. Профілактична токсикологія 

та медична екологія. Вибрані 

лекції для науковців, лікарів та 

студентів: за загальною 

редакцією акад. НАМН 

України І. М. Трахтенберга. – 

К.: ВД «Авіцена», 2010. - 248 с. 

2. Профілактична токсикологія 

та медична екологія. Вибрані 

лекції для науковців, лікарів та 

студентів: за загальною 

редакцією академіка НАМН 

України І. М. Трахтенберга; 

видання перероблене, 

доповнене. К.: ВД «Авіцена», 

2011. - 320 с. 

3. Довідник термінів у 

мікроелеметології /  

І.М.Трахтенберг, 

Л.М.Шафран, І.М. 

Андрусишина, А.М. Ерстенюк, 

Н.М. Дмитруха, Е.М. Білецька, 

Е.Г. Пихтеєва  . - Київ, 2018 - 

32 с. 

4. Гігієнічне нормування та 

контроль наноматеріалів у 

виробничому середовищі. 

Методичні рекомендації. 1. 



Профілактика первинна / 

Кундієв Ю.І., Трахтенберг 

І.М., Яворовський О.П.. 

Демецька О.В.,  та ін. Київ. 

2016. - 18 с. 

5. Оцінка безпечності 

наночастинок металів у 

модельних дослідах  in vitro. 

Методичні рекомендації / 

Трахтенберг І.М., Дмитруха 

Н.М., Короленко Т.К., Дибкова 

С.М., Козлов К.П., Лагутіна 

О.С., Легкоступ Л.А. Київ. 

2021. - 45 с. 

6) Керівництво 

(консультування) дисертації 

на здобуття наукового 

ступеня за спеціальністю. 

Підготував докторів наук: 

всього – 16, з них за останні 

п’ять років – 5. 

Підготував кандидатів наук: 

всього – 42, з них за останні 

п’ять років – 3. 

На теперішній час є науковим 

консультантом 1 докторської 

дисертації.   

7) участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад; 

 Заступник голови постійної 

спеціалізованої вченої ради Д 

26.554.01 в ДУ «ІМП імені 

Ю.І.Кундієва НАМН» за 

спеціальністю 14.02.01 - гігієна 

та професійна патологія. 

8. виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 



головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

1. Науковий керівник НДР 

«Дослідження механізмів 

кардіо-вазотоксичної дії 

наночастинок важких металів 

(до проблеми біобезпеки 

наноматеріалів)» державний 

реєстраційний номер: 

0119U100182; термін 

виконання: 2019– 2021 р.р.). 

2. Науковий керівник НДР 

«Токсиколого-гігієнічні 

дослідження наночастинок 

металів та оцінка ризику їх 

несприятливого впливу для 

здоров'я працюючих» 

державний реєстраційний 

номер: 0122U000651; термін 

виконання: 2022– 2024 р.р.). 

Заступник головного 

редактора наукового видання, 

включеного до переліку 

фахових видань України, що 

індексується в бібліографічних 

базах Index Copernicus, 

GoogleScholar, CrossRef – 

Український журнал з проблем 

медицини праці – Ukrainian 

Journal of Occupational Health. 

Член редакційної колегії 

періодичного видання 

«Література і життя»; 

Член редакційної ради (розділ 

«Гігієна») Великої медичної 

енциклопедії. 

Член редакційної колегії 

наукового видання 

включеного до переліку 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%96_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F&action=edit&redlink=1


фахових видань України, що 

індексується в бібліографічних 

базах Index Copernicus, 

GoogleScholar, CrossRef 
«Проблеми сучасної 

токсикології». 

Член редакційної колегії 

наукового видання 

включеного до переліку 

фахових видань України, що 

індексується в бібліографічних 

базах Index Copernicus, 

GoogleScholar, CrossRef 
«Фармакологія та лікарська 

токсикологія». 

Член редакційної колегії 

наукового видання 

включеного до переліку 

фахових видань України, що 

індексується в бібліографічних 

базах Index Copernicus, 

GoogleScholar, CrossRef 
«Довкілля та здоров'я», Член 

редакційної колегії наукового 

видання включеного до 

переліку фахових видань 

України, що індексується в 

бібліографічних базах Index 

Copernicus, GoogleScholar, 

CrossRef «Токсикологический 

вестник». 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. Ісаак Трахтенберг Про 

загальні збори НАН України. 

СВІТОГЛЯД 2020,15(6):1-2. 

2. Ісаак Трахтенберг Епоха 

Амосова. Рубрика: Біологія, 



Видатні постаті 

Світогляд 2020,15(4):19-24. 

3. І.М. Трахтенберг Яды. 

Популярная энциклопедия 

Київ: ВД «Л. Д. Россинский», 

2011. – 640 с. 

4. І.М. Трахтенберг Мой 

Киев, мои киевляне Київ: ВД 

«Авіцена», 2013. – 796 с. 

5. І.М. Трахтенберг Ртуть у 

ХХІ столітті. Від постановки 

проблеми до її вирішення Київ: 

ВД «Феникс», 2020. – 240 с. 

6. Трахтенберг І. М. Бабин Яр. 

Минуле і сьогодення : [нариси, 

статті, документи] / Ісаак 

Михайлович Трахтенберг ; 

ред. Наталія Данкевич. – Вид. 

2-ге, допов. – Київ : Авіцена, 

2020. – 478 с. 

7.Трахтенберг, Исаак 

Михайлович. В начале нового 

века : в 3 т. / Исаак 

Михайлович Трахтенберг.– 

Киев : Авіцена, 2015 . 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

Почесний член Наукового 

товариства гігієністів Болгарії. 

Почесний професор ДУ 

"Інститут мікробіології та 

імунології ім. І.І. Мечникова 

НАМН України"  

Почесний професор 

Тернопільського медичного 

університету ім. І.Я. 

Горбачевського  

Почесний доктор Львівського 

національного медичного 

університету ім. Данила 

Галицького . 

Голова клубу творчої 

інтелігенції імені академіка 

Володимира Фролькіса. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/455582/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/5628/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/5628/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/5628/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/5628/source:default


Почесний президент 

Громадської організації 

"асоціація мікроелементологів 

України". 

Філософія науки Підготовка на профільній кафедрі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика згідно з Договором про співробітництво з підготовки здобувачів 

вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні № від 2022/2023 

Іноземна мова 

(англійська) за 

професійним 

спрямуванням 

Підготовка на профільній кафедрі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика згідно з Договором про співробітництво з підготовки здобувачів 
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні № від 2022/2023 

Теоретичні та 

методологічні 

основи наукових 

досліджень в 
медицині  

Належна клінічна 

практика (Good 

Clinical Practice) і 

основи доказової 

медицини – 

«Професійна 

патологія» 

Лабораторно-

клінічні методи 

досліджень в 

професійній 
патології 

 

 

 

Іщейкін 

Костянтин 

Євгенович 

Т.в.о. 

директора  

Українська медична 

стоматологічна 

академія 1998 р., 

лікувальна справа, 

лікар 

Доктор медичних 

наук  

222 Медицина 

(14.01.20- шкірні та 

венеричні хвороби), 

дис. д.мед.н. 

«Клініко-

імунологічне 

обґрунтування 

комплексної терапії 

хворих на атопічний 

дерматит та екзему», 

ДД №008293 

Рішення президії 

Вищої атестаційної 

комісії України від 

26.05.2010 

Доктор політичних 

наук. 

«Політико-правові 

засади бюджету 

участі в системі 

демократичних 

практик: світовий 

досвід і Україна», ДД 

№007576 

Професор, 12 

ПР №008446 

Наявність публікацій у наукових виданнях, 

які включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років)  
1. Andrushchenko T.A., Goncharov S.V., Dosenko 

VE., K.Ye. Ishcheikin Allelic polymorphisms of 

DNA repair genes and their influence on the 

formation of resistance to the development of 

bronchopulmonary pathology under the action of 

industrial aerosols //Wiad Lek. -2019. - № 72 (5). -

Р. 784-789. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId

=57209706657  (БД Scopus)  

2. Andrushchenko T.A., Stroy D.O., Goncharov 

S.V., Dosenko V.E. Ishcheikin K.Ye. Genetic 

predisposition to bronchopulmonary pathology: 

analysis of eight polymorphisms of DNA repair 

genes //World of Medicine and Biology. 2019; 2 

(68): 7-11  

https://womab.com.ua/en/smb-2019-02/7790  

(БД Web of science)   

3. Andrushchenko T.A., Goncharov S.V., Dosenko 

V.E., Ishcheikin K.Ye. The role of enzymes for 

DNA repair and genes encoding their work in the 

development of bronchopulmonary pathology. 

//The Ukrainian Biochemical Journal. - 2019. - 6 

(91). - Р. 112-118.  (БД Scopus) 

4. Potyazhenko M.M.,. Ishcheikin K.Ye, Nastroga 

T.V., Sokolyuk N.L.,. Kitura O.Ye , Gorodnytska 

I.M.  Optimization of pathogenetic therapy in 

patients with сhronic obstructive lung disease // 

Wiadomosci Lekarskie. LXXIIІ, ISSUE 4, APRIL 

. 2020.  №.73 (4).  Р. 773-776. (БД Scopus) 

Українська медична 

стоматологічна 

академія, 

Посвідчення №100 

від 19.11.2004  про 

підвищення 

кваліфікації по 

темі: «Шкірні та 

венеричні хвороби з 

курсом проблем 

СНІДУ». 

Українська медична 

стоматологічна 

академія, 

Посвідчення №34 

від 30.03.2009  про 

підвищення 

кваліфікації з циклу 

«Болонський 

процес, психологія 

та педагогіка вищої 

школи, сучасні 

інформаційні 

технології». 

Харківська медична 

академія 

післядипломної 

освіти. Посвідчення 

№24-А від 

31.01.2013  про 

підвищення 

кваліфікації з циклу 

«Психолого-

1. наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1. Andrushchenko T.A., 

Goncharov S.V., Dosenko VE., 

K.Ye. Ishcheikin Allelic 

polymorphisms of DNA repair 

genes and their influence on the 

formation of resistance to the 

development of 

bronchopulmonary pathology 

under the action of industrial 

aerosols //Wiad Lek. -2019. - № 

72 (5). -Р. 784-789. 

https://www.scopus.com/authid/

detail.uri?authorId=5720970665

7  (БД Scopus)  

2. Andrushchenko T.A., Stroy 

D.O., Goncharov S.V., Dosenko 

V.E. Ishcheikin K.Ye. Genetic 

predisposition to 

bronchopulmonary pathology: 

analysis of eight polymorphisms 

of DNA repair genes //World of 

Medicine and Biology. 2019; 2 

(68): 7-11  

https://womab.com.ua/en/smb-

2019-02/7790  

(БД Web of science)   

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209706657
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209706657
https://womab.com.ua/en/smb-2019-02/7790
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209706657
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209706657
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209706657
https://womab.com.ua/en/smb-2019-02/7790
https://womab.com.ua/en/smb-2019-02/7790


DOI: 10.36740/WLek202004128  

https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/archive/2020/WLek202004128.pdf 

5. Andrushchenko T.A., Goncharov S.V., Dosenko 

VE., K.Ye. Ishcheikin The study of gene 

polymorphism of DNA repair in coal miners in 

Ukraine // Biological Markers in Fundamental and 

Clinical Medicine. – 2019. -№. 3(1). – С. 75-76. 

(БД Scopus) 
https://doi.org/10.29256/v.03.01.2019.escbm48   

6. Nastroha T.V., Sokolyuk N.L., Kitura O.Ye. 

Ishcheikin К., Potyazhenko M.M. Еvaluation of 

healthy lifestyling level in patients with chronic 

obstructive pulmonary disease. // Світ медицини 

та біології. - ISSN 2079-8334. - 2020. - №1. (71). 

- С.99-104. DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-

99-104 (БД Web of Science) 

7. Ємченко Я.О.,Кайдашев І.П. Іщейкін К.Є. 

Сучасні погляди на імунопатогенез псоріазу// 

Світ медицини та біології. - 2018. - №3(65). - С. 

134 -139.  (БД Web of science) 

DOI 10.26724/2079-8334-2018-3-65-134-139 

8. Andrushchenko TA., Goncharov SV., Dosenko 

VE., К. Ishcheikin Bioethical problems arising in 

the study of single-nucleotide gene polymorphisms 

of occupational diseases. // Wiad Lek. – 2020. 

LXXIII -№1. – Р. 188-190. (БД Scopus)   

DOI 10.36740/WLek202001135 

https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/archive/2020/WLek202001135.pdf 

Керівництво (консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за спеціальністю. 

Підготував докторів наук: всього – 3. 

Підготував кандидатів наук: всього – 4, з них за 

останні п’ять років – 3. 

На теперішній час є науковим керівником 3 

кандидатських та консультантом 1 докторської 

дисертації. 

педагогічні основи 

вищої освіти». 

Сертифікат лікаря 

спеціаліста С № 

363-іпо, про те, що 

він 25 вересня 2020 

року присвоєно 

звання лікаря – 

спеціаліста за 

спеціальністю 

«Професійна 

патологія». 

3. Andrushchenko T.A., 

Goncharov S.V., Dosenko V.E., 

Ishcheikin K.Ye. The role of 

enzymes for DNA repair and 

genes encoding their work in the 

development of 

bronchopulmonary pathology. 

//The Ukrainian Biochemical 

Journal. - 2019. - 6 (91). - Р. 112-

118.  (БД Scopus) 

4. Potyazhenko M.M.,. 

Ishcheikin K.Ye, Nastroga T.V., 

Sokolyuk N.L.,. Kitura O.Ye , 

Gorodnytska I.M.  Optimization 

of pathogenetic therapy in 

patients with сhronic obstructive 

lung disease // Wiadomosci 

Lekarskie. LXXIIІ, ISSUE 4, 

APRIL . 2020.  №.73 (4).  Р. 773-

776. (БД Scopus) 

DOI: 10.36740/WLek202004128  

https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/archive/2020/W

Lek202004128.pdf 

5. Andrushchenko T.A., 

Goncharov S.V., Dosenko VE., 

K.Ye. Ishcheikin The study of 

gene polymorphism of DNA 

repair in coal miners in Ukraine // 

Biological Markers in 

Fundamental and Clinical 

Medicine. – 2019. -№. 3(1). – С. 

75-76. (БД Scopus) 

https://doi.org/10.29256/v.03.01.

2019.escbm48   

6. Nastroha T.V., Sokolyuk N.L., 

Kitura O.Ye. Ishcheikin К., 

Potyazhenko M.M. Еvaluation of 

healthy lifestyling level in 

patients with chronic obstructive 

pulmonary disease. // Світ 

медицини та біології. - ISSN 

2079-8334. - 2020. - №1. (71). - 

С.99-104. DOI 10.26724/2079-

8334-2020-1-71-99-104 (БД 

Web of Science) 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202004128.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202004128.pdf
https://doi.org/10.29256/v.03.01.2019.escbm48
http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2020-1-71-99-104
http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2020-1-71-99-104
http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2018-3-65-134-139
http://dx.doi.org/10.36740/WLek202001135
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202001135.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202001135.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202004128.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202004128.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202004128.pdf
https://doi.org/10.29256/v.03.01.2019.escbm48
https://doi.org/10.29256/v.03.01.2019.escbm48
http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2020-1-71-99-104
http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2020-1-71-99-104


7. Ємченко Я.О.,Кайдашев І.П. 

Іщейкін К.Є. Сучасні погляди 

на імунопатогенез псоріазу// 

Світ медицини та біології. - 

2018. - №3(65). - С. 134 -139.  

(БД Web of science) 

DOI 10.26724/2079-8334-2018-

3-65-134-139 

8. Andrushchenko TA., 

Goncharov SV., Dosenko VE., 

К. Ishcheikin Bioethical 

problems arising in the study of 

single-nucleotide gene 

polymorphisms of occupational 

diseases. // Wiad Lek. – 2020. 

LXXIII -№1. – Р. 188-190. (БД 

Scopus)   

DOI 10.36740/WLek202001135 

https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/archive/2020/W

Lek202001135.pdf 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані 

у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора); 

Чопяк В.В., Толстяк Я.Ф., 

Синенький О.В., Іщейкін К.Є., 

Гайдучок І.Г. Системний 

червоний вовчак: діагностика, 

лікування, профілактика. 

Монографія. Львів. Нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького, 

Полтав. Нац. мед. стоматол. 

Акад.., Львів. Мед. ін.-т. – 

Львів 269 с. 

Потяженко М.М.,  Іщейкін 

К.Є. Настрога Т.В.,  

http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2018-3-65-134-139
http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2018-3-65-134-139
http://dx.doi.org/10.36740/WLek202001135
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202001135.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202001135.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202001135.pdf


Люлька Н.О., Кітура О.Є. 

Діагностика та лікування 

невідкладних станів в клініці 

внутрішніх хвороб. 

Навчально-мсетодичний 

посібник Полтава : ТОВ 

«АСМІ». -  2017. - С. 1-238. 

6) Керівництво 

(консультування) дисертації 

на здобуття наукового 

ступеня за спеціальністю. 

Підготував докторів наук: 

всього – 2. 

Підготував кандидатів наук: 

всього – 4, з них за останні 

п’ять років – 3. 

На теперішній час є науковим 

керівником 3 кандидатських та 

консультантом 1 докторської 

дисертації.  

7) участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад; 

Голова спеціалізованої Вченої 

ради для захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) медичних 

наук зі спеціальностей: 

14.01.02 – Внутрішні хвороби; 

14.01.11 – Кардіологія; 

14.01.20 – Шкірні та венеричні 

хвороби Української 

стоматологічної медичної 

академії Міністерства охорони 

здоров’я України. 

8.) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

1. Науковий керівник НДР 

«Токсикологічна оцінка та 

гігієнічне регламентування 

нових пестицидів та 

агрохімікатів) (державний 

реєстраційний номер: 

0119U100916; термін 

виконання: 2022 – 2026 р.р.). 

2. Науковий керівник НДР 

Гігієнічна оцінка процесів 

транслокації металів та їх 

сполук з об' єктів довкілля у 

біологічні середовища людини 

(до запитання про біологічне 

нормування) (державний 

реєстраційний номер: 

0121U111620; термін 

виконання: 2021 – 2021 р.р.). 

3. Науковий керівник НДР 

Вдосконалення нормативних 

засад санітарно-

епідеміологічної експертизи 

безпечності різних видів 

продукції. 

(державний реєстраційний 

номер: 0116U000495; термін 

виконання: 2022 – 2026 р.р.). 

Головний редактор наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, що індексується в 

бібліографічних базах Index 

Copernicus, GoogleScholar, 

CrossRef – Український 

журнал з проблем медицини 

праці – Ukrainian Journal of 

Occupational Health. 



Теоретичні та 

методологічні 

основи наукових 

досліджень в 
медицині  

Гігієнічний 

моніторинг 

навколишнього 

срередовища та 

біомоніторинг 

Належна 

лабораторна 

практика (Good 

Laboratory 

Practice) і основи 

доказової 
медицини 

 

Андрусишина 

Ірина 

Миколаївна 

 

 

Старший 

науковий 

співробітник 

лабораторії 

аналітичної 

хімії і 

моніторингу 

токсичних 

речовин  

Київський ордена 

Леніна державний 

університет ім.Т.Г. 

Шевченка, 1984 р., 

біологія, 

біолог-фізіолог 

людини та тварини. 

Викладач біології і 

хімії  

Доктор біологічних 

наук  

222 Медицина 

(14.02.01 - гігієна), 

дис. д.б.н. «Гігієнічна 

оцінка впливу 

металів на 

ендокринну систему 

як техногенних 

факторів малої 

інтенсивності» 

(14.02.01 - гігієна та 

професійна 

патологія), 

ДД № 009997 від 

24.09.2020, 

Міністерство освіти і 

наук України. 

 

Наявність публікацій у наукових виданнях, 

які включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років)  

1. Lozovska Yu.V., Andrusyshyna I.M., 

Lukianova N.Yu, Burlaka A.P., Naleskina L.A.,. 

Todor I.N., Chekhun V.F.  The influence of 

lactoferrin on elemental homeostasis and actinity 

of metal-containing enzymes in rats with walker-

256 carcinosarcoma //Experimental oncology, 

2019 1(41) P.20-25 DOI 10.32471/exp-

oncology.2312-8852.vol-41-no-1.12471 (БД 

Scopus) 
2. Kravchenko V.I., Luzanchuk I.A., 

Andrusyshyna I.M., Polumbrik M.O.  

Association between thyroid hormone ststus and 

trace elements in serum of pationts with nodular 

goiter//  Biologocal Trace Elements Research, 

2019  №2,V.192 P. 34-42 (БД Scopus) doi: 

10.1007/s12011-019-01943-9. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31691192/ 

3. Басанець А.В.  Андрусишина І.М., Лашко 

О.М. Роль есенційних елементів у патогенезі 

розвитку хронічної попереково-крижової 

радикулопатії професійного генезу в шахтарів. 

//Медичні перспективи. 2020. Т. 25, № 2. – С. 71-

77. https://doi.org/10.26641/2307-

0404.2020.2.206365 (БД WoS) 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.2.206365  

http://journals.uran.ua/index.php/2307-

0404/article/view/206365 

4. Naleskinaa L.A., Lukianovaa N.Yu., Lozovskaa 

Yu.V., Todora I.M.,. Andrusyshyna I.M., Kunska 

L.M., Chekhun V.F. Changes of Morphological 

Characteristics and Metabolic Profile of Walker-

256 Carcinosarcoma under the Impact of Exogenous 

Lactoferrin. //Cytology and Genetics. 2020. Vol. 54, 

No. 3, pp. 220-232, 

DOI:10.3103/S0095452720030093 (БД WoS) 

https://link.springer.com/article/10.3103%2FS0095
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Влияние нарушений сна на 

эффективность умственной 

деятельности и 

функциональное состояние 

хирургов в условиях суточных 

дежурств // Український 

журнал з проблем медицини 

праці. – 2020. – 16, №4 (65). – 

С. 293-301. 

https://doi.org/10.33573/ujoh202

https://doi.org/10.1016/j.sleep.2019.11.118
https://doi.org/10.1016/j.sleep.2019.11.119
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/publisher.gn1.com.br/sleepscience.org.br/pdf/v12s3.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/publisher.gn1.com.br/sleepscience.org.br/pdf/v12s3.pdf
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https://doi.org/10.1016/j.sleep.2019.11.118
https://doi.org/10.1016/j.sleep.2019.11.119
https://doi.org/10.1016/j.sleep.2019.11.119
https://doi.org/10.33573/ujoh2020.04.293


0.04.293 (фахове видання, 

Index Copernicus). 
7. Бобко Н.А., Довгопола С.П. 

Биологический возраст и 

когнитивные функции у 

хирургов в условиях суточных 

дежурств // Український 

журнал з проблем медицини 

праці. – 2021. – 17, №1 (66). – 

С. 35-52. 

https://doi.org/10.33573/ujoh202

1.01.035 (фахове видання, 

Index Copernicus). 
8. Bobko N.A., Martynovskaya 

T.Yu., Gadayeva D.A. Biological 

age and chronic fatigue in 

telephone operators: effects of 

night works // Український 

журнал з проблем медицини 

праці. 2021. №2 (67): 93–101. 

https://doi.org/10.33573/ujoh202

1.02.093 (фахове видання, 

Index Copernicus). 
9. Bobko N.A., Yabchanka 

R.Ya. Age and experience related 

differences in bloodcirculation 

functioning of underground coal 

miners // Український журнал з 

проблем медицини праці. 2021. 

№3 (68): 175–181. 

https://doi.org/10.33573/ujoh202

1.03.175 (фахове видання, 

Index Copernicus). 
10. Bobko N.A., Martynovskaya 

T.Yu., Gadayeva D.A. Working 

conditions and health status of 

telephone communication 

operators: analytical review // 

Український журнал з проблем 

медицини праці. 2021. №4 (69): 

261–271. 

https://doi.org/10.33573/ujoh202

1.04.261 (фахове видання, 

Index Copernicus). 

7) участь в атестації 

наукових кадрів як 

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.04.293
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офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад; 

Член постійної спеціалізованої 

вченої ради Д 26.554.01 в ДУ 

«ІМП імені Ю.І.Кундієва 

НАМН» за спеціальністю 

14.02.01 - гігієна та професійна 

патологія. 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

1. Науковий керівник НДР 

«Особливості вікових змін 

функціонального стану 

людини при нестандартних 

режимах роботи» (державний 

реєстраційний номер: 

0119U100585; термін 

виконання: 2019– 2021 р.р.). 

2. Науковий керівник НДР 

«Вiковi особливостi 

формування робочого 

напруження при подовжених 

та нiчних годинах роботи» 

(державний реєстраційний 

номер: 0122U000648; термін 

виконання: 2022– 2024 р.р.). 

Член редакційної колегії 

наукового видання, 

включеного до переліку 

фахових видань України, що 



індексується в бібліографічних 

базах Index Copernicus, 

GoogleScholar, CrossRef – 

Український журнал з проблем 

медицини праці – Ukrainian 

Journal of Occupational Health. 

Експерт (рецензент) 

іноземного наукового видання, 

що індексується в 

бібліографічних базах Scopus, 

Web of Science і багатьох 

інших - «International Journal of 

Occupational Medicine and 

Environmental Health». 

10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії” 

Участь в якості експерта у 

міжнародному Проекті ЄС-

МОП «Зміцнення адміністрації 

праці з метою покращення 

умов праці і подолання 

незадекларованої праці» (2017-

2019) 

Участь в роботі міжнародних 

наукових форумів з 

доповідями про нові отримані 

наукові результати, за останні 

5 років – у 8ми конгресах, 

конференціях та симпозіумах, 

що проводилися в США, 

Канаді, Польщі, Білорусії, 

Австралії, Бельгії, Швейцарії, 

Чехії. 

11) наукове консультування 

підприємств, установ, 

організацій не менше трьох 

років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою 

установою); 

Наукове консультування 

Закритого акціонерного 



товариства «Київська 

виробнича компанія «РАПІД» 

- національний перевізник 

України» згідно договору про 

науково-творчу співпрацю між 

ЗАТ КВК «РАПІД» і ДУ 

«Інститут медицини праці 

імені Ю.І.Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України» від 

2017 року. 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

1)Член Міжнародної комісії з 

питань професійного здоров’я 

(International Commission on 

Occupational Health) (з 2001 р.),  

2) Член Наукового комітету 

ICOH з питань 

нейротоксикології та 

психофізіології (з 2001 р.),. 

3)Член Товариство з питань 

робочого часу (з 2003 р.); 

4) Член Почесного наукового 

товариства Sigma Xi (USA) (з 

2000 р.). 

Методика 

підготовки 

наукових праць 

англійською 

мовою (English 

academic writing)  

Фізичні фактори 

виробничого 
середовища 

Методи 

дослідження 

фізичних 

факторів в гігієні 

Назаренко 

Василь 

Іванович 

Завідувач 

лабораторії по 

вивченню і 

нормуванню 

фізичних 

факторів 

виробничого 

середовища 

Київський ордена 

Леніна державний 

університет ім.Т.Г. 

Шевченка, 1977 р., 

фізіологія, 

біолог-фізіолог 

людини та тварини. 

Викладач біології і 

хімії 

Доктор біологічних 

наук 222 Медицина 

(14.02.01 - гігієна та 

професійна 

патологія), 

дис. д.б.н. 

«Комбінована дія 

магнітного поля 

промислової частоти, 

шуму, підвищеної 

температури повітря 

як проблема 

медицини праці», 

старший науковий 

співробітник 

(14.02.01 - гігієна) 

ДД №009218 від 

23.02.11 р. 

Наявність публікацій у наукових виданнях, 

які включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років). 

1. Glyva V., Kasatkina N., Nazarenko V., Burdeina 

N., Karaieva N., Levchenko L., Panova O., 

Tykhenko O., Khalmuradov B. Shielding the 

Electromagnetic Fields of a Wide Frequency Range. 

Eastern European Journal of Enterprise 

Technologies. 2020. №2/12(104). P.40–47.  

(БД Scopus), doi.org/10.15587/1729-

4061.2020.201330 

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/201330 

2. Mishchenko I., Nazarenko V., Kolganov A. et al. 

The content of acoustic signals and biological 

effects of noise in conditions of high level of work 

intensity (accepted for publication 04.06.2021; 

НМАПО імені П.Л. 

Шупика, 

посвідчення № 

1028 від 26.02.2019  

про підвищення 

кваліфікації по 

темі: ТУ 

«Актуальні медико-

екологічні 

проблеми та шляхи 

їх вирішення».  

Підвищення 

кваліфікації і 

стажування лікарів 

та інших фахівців з 

охорони праці щодо 

проведення 

досліджень 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1. Glyva V., Kasatkina N., 

Nazarenko V., Burdeina N., 

Karaieva N., Levchenko L., 

Panova O., Tykhenko O., 

Khalmuradov B. Shielding the 

Electromagnetic Fields of a Wide 

Frequency Range. Eastern 

European Journal of Enterprise 

Technologies. 2020. 

№2/12(104). P.40–47.  

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/201330


та професійній 
патології 

 

 

Стар.наук.сп. АС-

004429. 

Journal of Preventive Medicine and Hygiene. 2021. 

Vol. 62 E763-E769 (БД Scopus), 

doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2021.62) 

https://www.jpmh.org/index.php/jpmh/article/view/

1588/926     

факторів 

виробничого 

середовища і 

трудового процесу, 

їх гігієнічної оцінки 

для атестації 

робочих місць, а 

також навчання з 

підвищення 

кваліфікації і 

стажування з 

професійної 

патології,  

посвідчення № 

1500 від 29.06.2018 

р. 

Сертифікат 0012/21 

від 12.01.2021 р. 

Підвищення 

кваліфікації 

«Положення 

стандарту ДСТУ 

ISO 45001:2019 

«Системи 

управління охорони 

здоров’я та 

безпекою праці» 

(БД Scopus), 

doi.org/10.15587/1729-

4061.2020.201330 

http://journals.uran.ua/eejet/artic

le/view/201330 

2. Mishchenko I., Nazarenko V., 

Kolganov A. et al. The content of 

acoustic signals and biological 

effects of noise in conditions of 

high level of work intensity 

(accepted for publication 

04.06.2021; Journal of 

Preventive Medicine and 

Hygiene. 2021. Vol. 62 E763-

E769 (БД Scopus), 

doi.org/10.15167/2421-

4248/jpmh2021.62) 

https://www.jpmh.org/index.php

/jpmh/article/view/1588/926     

3. Martirosova V.G., Sorokin 

V.M., Nazarenko V.I., 

Cherednichenko I.M., Tikhonova 

N.S., Beseda  O.Yu. Blue light as 

an occupational health problem. 

Український журнал з проблем 

медицини праці. 2019. т.15 

(№3), С. 194-203  (фахове 

видання, Index Copernicus). 

4.Makhniuk V.M., Harkavyi S.I.

,  

NazarenkoV.I., Chorna V.V. Re

search of the factors 

influencing the health of rural 

and urban schoolchildren 

studying at secondary 

educational institutions by 

sanitary-hygienic 

indicators.  Довкілля та 

здоров’я. 2020. Вип. 1 (94). 

С. 56-63.  (engl.) 

(фахове видання, Index 

Copernicus). 

5.Makhniuk V.M., Harkavyi S.I.

, 

NazarenkoV.I., Makhniuk V.V., 

Shevchenko О.А.,  Ryzhenko N.

https://www.jpmh.org/index.php/jpmh/article/view/1588/926
https://www.jpmh.org/index.php/jpmh/article/view/1588/926
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O. Hygienic assessment of plann

ing decisions for the cities with 

different cityforming base by the

 state of the environmental pollut

ion and risk to the health of the p

opulation. Довкілля та 

здоров’я. 2020. Вип. 

2 (95). С.54-58. (engl.) (фахове 

видання, Index Copernicus). 

6. Nazarenko V. I.  

Cherednichenko I. M., 

Sokurenko S. A, Tihonova N. S, 

Martirosova V. G , Nykyforuk O. 

I , Kornev O. M, Paliychuk S. P. 

The age features of visual fatigue 

in employees of modern offices 

working with led visual displays 

and prevention measures. 

Ukrainian Journal of 

Occupational Health, 2021, 17 

(3), 189–197. (фахове видання, 

Index Copernicus). 

7.  Чорна В.В., Махнюк В.М., 

Юрченко С.Т., Назаренко В.І.. 

Сердюк Є.А. Вплив 

архітектурно-планувальних 

рішень на санітарно-гігієнічні 

умови праці медпрацівників, 

пацієнтів психіатричних 

лікарень України та країн ЄС. 

Молодий вчений. 2021. № 1 

(89). С. 89 (№ 1), С.20-27. 

(фахове видання, Index 

Copernicus). 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше  

5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора); 



Чернюк В.І., Назаренко В.І., 

Чередніченко І.М., Тихонова 

Н.С. Дослідження 

виробничогомікроклімату, 

шуму, вібрації, 

електромагнітного поля і 

випромінювань. В кн.: Наукові 

здобутки з медицини праці. 

Історія та сучасність : до 90- 

річчя від дня заснування 

Інституту медицини праці 

імені Ю.І.  Кундієва НАМНУ 

(1928-2018).  Київ, 

ВД”Авіцена”. 2020. С.308-328 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методич

них вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. Методичні рекомендації  

«Контроль рівнів 

гіпогеомагнітного поля у 

виробничому середовищі та 

профілактика його 

несприятливої дії» ДУ ІМП ім. 

Ю.І. Кундієва НАМН . К., 

2021. 10 с. 

2. Методичні рекомендації  

«Методи вимірювання та 

гігієнічна оцінка світлового 

середовища при застосуванні 

світлодіодних джерел світла на 

робочих місцях  в офісних 

приміщеннях» ДУ ІМП ім. 



Ю.І. Кундієва НАМН . К., 

2021.  17 с. 

7) участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад; 

Член постійної спеціалізованої 

вченої ради Д 26.554.01 в ДУ 

«ІМП імені Ю.І.Кундієва 

НАМН» за спеціальністю 

14.02.01 - гігієна та професійна 

патологія. 

Участь у роботі 

спеціалізованої вченої ради як 

офіційний опонент при захисті 

дисертацій:  

1.к.б.н. Шумак Оксана 

Василівна, 2011 р., 14.02.01 – 

гігієна та професійна патологія 

(біологічні науки); 

2.д.тех.н. Глива Валентин 

Анатолійович, 2012 р., 

05.26.01 – охорона праці; 

3.к.б.н. Незавітіна Тетяна 

Станіславовна, 2013 р. 14.02.01 

– гігієна та професійна 

патологія (біологічні науки); 

4.к.м.н. Кравчун Тетяна 

Євгеніївна, 2013 р., 14.02.01 – 

гігієна та професійна патологія 

(медичні науки); 

5.к.б.н. Стеблій Наталія 

Миколаївна,2016, гігієна та 

професійна патологія 

(біологічні науки); 

6.к.б.н. Дідик Наталія 

Василівна, 2017 р., гігієна та 

професійна патологія 

(біологічні науки); 

7. к.м.н. Брухно Роман 

Петрович, 2018 р.,14.02.01 – 



гігієна та професійна патологія 

(медичні науки); 

8.к.б.н. Могильний Сергій 

Миколайович., 2020 р.  

14.02.01 – гігієна та 

професійна патологія 

(біологічні науки); 

9.к.б.н. Чайка Анна 

Володимирівна., 2021 р.. 

14.02.01 – гігієна та 

професійна патологія 

(біологічні науки). 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

1. Науковий керівник НДР 

«Дослідження особливостей 

формування зорової втоми у 

працюючих з сучасною 

електронно-обчислювальною 

технікою та обґрунтування 

профілактичних заходів». 

(державний реєстраційний 

номер: 0119U100451; термін 

виконання: 2019– 2021 р.р.). 

2. Науковий керівник НДР 

«Наукове обґрунтування 

гігієнічного регламенту 

застосування світлодіодних 

джерел світла для оптимізації 

умов праці у виробничих та 

офісних приміщеннях». 

(державний реєстраційний 

номер: 0122U000647; термін 

виконання: 2022– 2024 р.р.). 



3. Член редакційної колегії 

наукового видання, 

включеного до переліку 

фахових видань України, що 

індексується в бібліографічних 

базах Index Copernicus, 

GoogleScholar, CrossRef – 

Український журнал з проблем 

медицини праці – Ukrainian 

Journal of Occupational Health. 

9) робота у складі експертної 

ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН 

або у складі галузевої 

експертної ради як експерта 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради 

з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або 

трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-

методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або 

фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, або у складі 

комісій Державної служби 

якості освіти із здійснення 

планових (позапланових) 

заходів державного нагляду 

(контролю); 

Лектор на курсах з підвищення 

кваліфікації і стажування 

лікарів та інших фахівців з 

охорони праці щодо 

проведення досліджень 

факторів виробничого 

середовища і трудового 



процесу, їх гігієнічної оцінки 

для атестації робочих місць, а 

також навчання з підвищення 

кваліфікації і стажування з 

професійної патології ( 

ліцензія серія АЕ № 527681 

МОН України видана 

08.12.2014 р. 

10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”. 

Проект № 1556 «Розробка 

методів оцінки впливу 

оптичного опромінювання на 

біологічні об'єкти» 

Фінансуюча сторона: США. 

Український науково-

технічний центр  (USTC),  

Початок : 01.12.2001. 

Тривалість проекту: 2 роки. 

Технічна сфера:  Захист та 

моніторинг навколишнього 

середовища.  Етап:. Розробка 

методів оцінки впливу 

оптичного опромінювання на 

біологічні об'єкти. 

11) наукове консультування 

підприємств, установ, 

організацій не менше трьох 

років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою 

установою); 

1. Сприяння у підготовці 

кадрів вищої кваліфікації за 

п.2.2. Договору про науково-

технічне співробітництво № 

3/16-НТС від 14.06.2016 р. (по 

теперішній час) з Державною 

установою «Інститут 

технічних проблем магнетизму 

Національної академії наук 

України» (м. Харків) – 



прорецензовано 2 дисертаційні 

роботи, підготовлено у 

співпраці 1 інформаційний 

лист про нововведення в 

системі МОЗ та 1 Методичні 

рекомендації НАМН України; 

2. Експертна оцінка матеріалів 

з переакредитації Інституту 

гігієни та екології 

Національного медичного 

університету імені О.О. 

Богомольця  на право 

проведення робіт з гігієнічного 

нормування та регламентації 

небезпечних факторів (в 

частині факторів фізичного та 

психо-фізіологічного 

походження) проведена 

відповідно до листа Комітету з 

питань гігієнічного 

регламентування МОЗ України 

№ 349 від 28.10.21 р.   

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. Відгук на 

автореферат дис. роботи О.А. 

Капустинської «Основні 

хвороби системи кровообігу у 

дорослого  евакуйованого 

населення у віддаленому 

періоді після аварії на ЧАЕС, 

закономірності розвитку, 

вплив іонізуючого 

випромінювання», 

представленої на здобуття 

наукового ступеня к.мед.н. за 

спеціальністю 03.00.01 – 

радіобіологія 



2. Відгук на 

автореферат дис. роботи О.М.  

Тихенко «Методологічні та 

технологічні засади захисту 

працюючих від впливу 

електромагнітних полів 

металевими та 

композиційними екрануючими 

матеріалами»,  представленої 

на здобуття  д.тех.н. за 

спеціальностю 05.26.01 – 

охорона праці 

3. Рецензія на 

інформаційний лист «Оцінка 

та управління виробничими 

ризиками, що зумовлені 

біологічними факторами, для 

забезпечення безпечного 

лікарняного середовища» 

(автори: О.П. Яворовський, 

Д.В. Варивончик, Ю.М. 

Скалецький і інш.); 

4. Рецензія на 

інформаційний лист «Оцінка 

та управління виробничими 

ризиками, що зумовлені 

фізичними факторами, для 

забезпечення безпечного 

лікарняного середовища»    

(автори: О.П. Яворовський, 

Д.В. Варивончик, Ю.М. 

Скалецький і інш.); 

5. Рецензія на проект 

методичних рекомендацій 

"Оцінка ризику для здоров'я 

працівників від забруднення 

повітря робочої зони" (ДУ 

«Інститут громадського 

здоров‘я імені О.М.Марзєєва 

НАМН України») 

6. Рецензія на статтю 

Бобко Н.А., Ябчанка Р.Я «Age 

and experience related 

differences in blood circulation 

functioning of underground coal 

miners/Вікові та стаж-залежні 



особливості функціонування 

системи кровообігу у шахтарів 

підземного вуглевидобутку» 

(Ukrainian Journal of 

Occupational Health) 

7. Рецензія на статтю 

O.V. Panova, G.Yu. 

Krasnianskyi, I.O. Aznaurian 

«Prediction of electromagnetic 

radiation shielding 

characteristics of composite 

facing materials» (Scopus) 

8. Рецензія на  

навчальний посібник  «Гігієна 

праці медичних працівників: 

Навчальний посібник / За 

загальною редакцією проф. 

Мізюка М.І., проф. Колганова 

А.В.»  (Івано-Франківський 

національний медичний 

університет) 

9. Рецензія на 

завершену НДР 

«Обґрунтування  системи  

моніторингу  здоров’я  за  

показниками  працездатності  

людини  для  імплементації 

професійно-трудової 

реабілітації щодо управлінням  

громадським  здоров’ям» 

(2019-2021 р.р., прикладне 

дослідження  Державної 

установи "Інститут 

геронтології ім. Д.Ф. 

Чеботарьова НАМН України", 

науковий керівник д.м.н. О.А. 

Поляков). 

науково-експертних 

публікації:  

1. Про стан нормування 

фізичних факторів 

виробничого середовища в 

сучасних умовах. В зб.:Тез. 

Конф. «Акт.питання гігієни та  

екол. безпеки на рубежі 

століть», К., 1999, в.2, с. 38-39   



2. Біоетічні проблеми 

нормування фізичних факторів 

виробничого середовища. В 

сб.: Тез. 1-й Нац. конгр. з 

Біоетики, 17-20 вересня 2001 

,Київ. С.123-124. 

3. Етичні аспекти 

проблеми гігієнічного 

регламентування комбінованої 

дії малих рівнів ЕМП 

промислової частоти і інших 

фізичних факторів. В зб. 

Тез.Другого національного 

конгресу з білетики 29 вересня 

– 2 жовтня 2004.К., 2004. с.167. 

4. Тенденции развития 

методических подходов в 

оценке риска и профилактике 

шумовой и вибрационной 

патологии в угольной 

промышленности. В сб.: 

Акт.пробл. гиг. труда, 

пром.патол. и мед. 

экол.Донбасса. Дон., 

«Каштан».2005.с.75-81. 

5. Перспективи 

гігієнічного нормування 

фізичних факторів 

виробничого середовища. 

СЕС. Профілактична 

медицина. 2013. №1. С.26-27 

6. Електромагнітна 

безпека людини. Коли чекати 

на норматив? Охорона 

праці.2020. № 7. С. 28-31 

7. Досліджуємо 

фактори виробничого 

середовища Охорона 

праці.2021. № 8.С 40-42. 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

Член  ГО «Наукове Товариство 

Гігієністів України»  



20) досвід практичної роботи 

за спеціальністю не менше 

п’яти років (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності). 

лектор на курсах з підвищення 

кваліфікації в ДУ «Інститут 

медицини праці імені Ю.І. 

Кундієва НАМН України» з 

1987 р. по теперішній час ( 

дисципліна – гігієна фізичних 

факторів), практична робота з 

санітарно-гігієнічного 

контролю за умовами праці з 

1985 р. по теперішній час (на 

госп./договорних засадах), 

атестації робочих місць з 1992 

р. по теперішній час, 

санітарно-епідеміологічній 

експертиза продукції 

машинобудування з 1999 р. по 

теперішній час.  

Спец. курс 

«Гігієна та 

професійна 
патологія» 

Фізіологія праці 

Методологія 

управління 

науковою 

діяльністю (на 

моделі гігієни та 

професійної 
патології)  

 

Соловйов 

Олександр 

Іванович 

Провідний 

науковий 

співробітник 

лабораторії 

психофізіології 

праці,гігієни і 

фізіології 

змінної праці 

 

Донецький Державний 

медичний інститут, 

1986 р., 

гігієна, санітарія і 

епідеміологія, 

лікар-гігієніст, 

епідеміолог 

Кандидат медичних 

наук 222 Медицина 

(14.02.01 - гігієна), 

«Особливості впливу 

і профілактика 

шкідливої дії 

інфразвуку, 

низькочастотного 

шуму і вібрації на 

гірників вугільних 

шахт».- Рукопис. 

Дисертація на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

медичних наук за 

спеціальністю 

14.02.01 – гігієна.-

Інститут медицини 

праці АМН України, 

Київ, 2005.-244 с.  

(диплом канд. мед. 

наук ДК №038140, 

виданий рішенням 

 НМАПО імені 

П.Л.Шупика 

Спеціалізація 

«Гігієна праці», 

сертифікат 

спеціаліста № 

02830 від 

23.05.2016 р. 

 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1.Кудієвський Я.В., Соловйов 

О.І. Динаміка стану 

відповідності професійним 

вимогам до виконання робіт 

підвищеної небезпеки 

працівників Державної 

воєнізованої 

гірничорятувальної служби у 

вугільній промисловості 

України Український журнал 

з проблем медицини праці 

(Том 17 №3, 2021) С. 182 – 188 

(7) Print ISSN 2223-6757, 

Online 2663-9734. 



президії ВАК 

України від 9 

листопада 2006 р., 

протокол № 18-

09/10). 

https://doi.org/10.33573/ujoh202

0.03.239 

2. I. Myshchenko,  O. Soloviov, 

Malyshevska, M. Mizyuk 

Sensorineural Hearing Lossin the 

Structure of Occupational 

Morbidity in Ukraine: the 

Problem of Disease Detection / 

Galician Medical Journal. (Т.25, 

№2, 2018) 

3. Семеряк О.М., 

Соловйов О.І. Гігієнічна 

оцінка умов праці гірників 

вугільних шахт з професійною 

патологією від дії загальної 

вібрації / Український журнал 

з проблем медицини праці.– 

(№2 (55), 2018) С. 57 – 67. 

4. Кудієвський Я.В., 

Соловйов О.І. Оцінка 

функціонального стану 

серцево-судинної системи у 

працівників державних 

воєнізованих 

гірничорятувальних (аварійно-

рятувальних) служб методом 

моніторингу артеріального 

тиску та частоти серцевих 

скорочень // Український 

журнал з проблем медицини 

праці.– (№1 (54), 2018), С. 38 – 

49. 

5.  Соловйов О.І. 

Гігієнічна оцінка шумових 

характеристик допоміжного 

обладнання котлоагрегатів 

АЦКС-670 реконструйованого 

енергоблоку №4 

Старобешівської ТЕС» / 

Гігієна населених місць. 

Збірник наук. праць.-Вип. № 

66.- 2015.-С. 141-151. 

6. Соловйов О.І., 

Назаренко В.І., Тімошина Д.П., 

Жанталай Р.А. Удосконалення 

картографічного методу 



оцінювання виробничого 

шумового навантаження / 

Український журнал з проблем 

медицини праці.– 2016, №2 

(47).– С. 59-66 

7. Чернюк В.І., 

Соловйов О.І., Кудієвський 

Я.В., Євстратенко І.А.,  

Макарейко Р.С. Гігієнічна 

характеристика умов праці в 

основних професіях 

Державного воєнізованого 

гірничорятувального (аварійно 

– рятувального) загону 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій / 

Український журнал з проблем 

медицини праці.– (№4 (53), 

2017) С. 12 – 24. 

8. Чернюк В.І., 

Солойов О.І., Смоланов С.М. 

Пилипенко А.А. Никифорук 

О.І. Кудієвський Я.В. Апихтін  

К.О. Особливості умов праці 

особового складу Державної 

воєнізованої 

гірничорятувальної служби у 

вугільній промисловості 

України / Український журнал 

з проблем медицини праці.– 

(№3 (52), 2017) С. 3 – 10. 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методич

них вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 



загальною кількістю три 

найменування; 

Конспекти лекцій: 

1. Соловойов О.І. Вимоги 

нормативно-правових актів до 

гігієни праці.  

промсанітарія на вугільних 

шахтах. 

2. Соловойов О.І.  Норми 

санітарно-побутового 

забезпечення працівників  

вугільної промисловості. 

Гігієна праці і санітарія 

виробничих приміщень. засоби 

індивідуального захисту. 

3. Програма курсу підвищення 

кваліфікації і стажування 

лікарів та інших фахівців з 

охорони праці в галузі гігієни 

праці та професійної патології. 

Методичні рекомендації   

Соловйов О.І., Кудієвський 

Я.В. Медична технологія з 

оцінки ризику професійного 

захворювання внаслідок 

епізодичного впливу 

виробничого пилу / Методичні 

рекомендації, Київ 2021, 23с. 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 



індексується в 

бібліографічних базах; 

1. Науковий керівник НДР 

«Наукове обґрунтування 

методики моніторингу умов 

праці та профілактики 

несприятливої дії виробничих 

факторів на функціональний 

стан організму 

гірничорятувальників у зоні 

збройного конфлікту на Сході 

України.». (державний 

реєстраційний номер: 

0119U100465; термін 

виконання: 2019– 2021 р.р.). 

2. Науковий керівник НДР 

«Розробка організаційних 

основ та методичних підходів 

для впровадження технології 

телебіометрії та сенсорних 

мереж у сфері медицини праці 

в ризиконебезпечних галузях 

виробництва». (державний 

реєстраційний номер: 

0122U000649; термін 

виконання: 2022– 2024 р.р.). 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. Кудієвський Я.В., 

Соловйов О.І. Динаміка стану 

відповідності професійним 

вимогам до виконання робіт 

підвищеної небезпеки 



працівників Державної 

воєнізованої 

гірничорятувальної служби у 

вугільній промисловості 

України / Український журнал 

з проблем медицини праці 

(Том 17 №3, 2021) Print ISSN 

2223-6757, Online 2663-9734. 

С. 182 – 188. 

2. Кудієвський Я.В., 

Соловйов О.І. Особливості 

змін психофізіологічних 

показників у працівників 

Державної воєнізованої 

гірничорятувальної служби під 

час чергувань /Український 

журнал з проблем медицини 

праці (16 №3, 2020) Print ISSN 

2223-6757, Online 2663-9734.  

https://doi.org/10.33573/ujoh202

0.03 С. 239-246 

3. I.A. Myshchenko, O.I. 

Soloviov, K.O. Apykhtin Heart 

rate variability in mineres cuersin 

conditions of a simulated 

emergency response / 

Фізіологічний журнал, 2019, Т. 

65, № 4 DOI: 

https://doi.org/10.15407/fz/ 

ISSN 0201-8489/ (Scopus 

охоплення 1960-2015 рр.) С. 

50-58  

4. Чернюк В.І., 

Андрущенко Т.А.,Соловйов 

О.І., Гончаров О.Е. Оцінка 

ризику розвитку 

бронхолегеневої патології у 

працівників вугільної та 

азбестопереробної 

промисловості на основі 



гігієнічної оцінки умов праці 

та результатів клініко-

генеалогічного обстеження 

/Довкілля та здоров’я. (№1, 

2019)https://doi.org/10.32402/d

ovkil2019.01.038. С. 38-44  

5. Кудієвський Я.В., 

Соловйов О.І. Оцінка 

функціонального стану 

серцево-судинної системи у 

працівників державних 

воєнізованих 

гірничорятувальних (аварійно-

рятувальних) служб методом 

моніторингу артеріального 

тиску та частоти серцевих 

скорочень/ Український 

журнал з проблем медицини 

праці. (№1 (54), 2018) ISSN 

2223-6757.С. 38 – 49 . 

6. Чернюк В.І., 

Соловйов О.І., Кудієвський 

Я.В., Євстратенко І.А., 

Макарейко Р.С. Гігієнічна 

характеристика умов праці в 

основних професіях 

Державного воєнізованого 

гірничорятувального (аварійно 

– рятувального) загону 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій/ 

Український журнал з проблем 

медицини праці.– (№4 (53), 

2017) ISSN 2223-6757

 С.12 – 24 

7. Чернюк В.І., 

Соловйов О.І., Смоланов 

С.М., Пилипенко А.А., 

Никифорук О.І., Кудієвський 

Я.В., Апихтін  К.О. 



Особливості умов праці 

особового складу Державної 

воєнізованої 

гірничорятувальної служби у 

вугільній промисловості 

України/ Український журнал 

з проблем медицини праці.– 

(№3 (52), 2017) ISSN 2223-

6757.С.3 – 10. 

20) досвід практичної роботи 

за спеціальністю не менше 

п’яти років (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності). 

2014 – 2017 рр. – ст. наук 

співроб. лабораторії по 

вивченню і нормуванню 

фізичних факторів 

виробничого середовища в ДУ 

«ІМПімені Ю.І. 

КундієваНАМН» (м. Київ); 

З 20.01.2014р. до 30.11.2014 р. 

- директор медико-

профілактичного центру ТОВ 

«АС ФАКТОР», завідуючий 

лабораторією прикладної 

гігієни та екології, створеної в 

структурі центру (м. Донецьк). 

2005-2014рр. – завідувач 

лабораторії фізіолого-

ергономічних досліджень ДП 

НДІ МЕП Донбасу та вугільної 

промисловості (м. Донецьк); 

2002-2005рр. – науковий 

співробітник відділу гігієни 

праці там же; 

2001-2002рр. – керівник 

госпрозрахункової лабораторії 

прикладної екології там же; 



1995-2001рр.– керівник групи 

виробничих досліджень в ДП 

ОКБ «Гігієна і екологія» (м. 

Донецьк); 

Викладацька 
практика 

Токсикологія 

Промислові 

аерозолі та 
канцерогени 

 

Козлов 

Костянтин 

Павлович 

Старший 

науковий 

співробітник 

лабораторії 

промислової 

токсикології і 

гігієни праці 

при 

використанні 

хімічних 

речовин 

Київський університет 

імені Тараса 

Шевченка, 1994 р., 

хімія – хімія 

природних сполук. 

Хімік, викладач. 

Центральноєвропейськ

ий університет, 

Будапешт, 1999 

Магістр екологічної 

науки та політики 

Кандидат біологічних 

наук  

222 Медицина 

(14.02.01 - гігієна), 

дис. к.б.н. 

«Протекторна дія 

пектину при 

надходженні в 

організм ртуті в 

малих дозах (до 

проблеми 

мікромеркуріалізму)»

, 

ДК № 029702 від 

08.06.2005, 

Вища атестаційна 

комісія України. 

1. Апихтіна О.Л., Козлов К.П. Динаміка 

накопичення кадмію у внутрішніх органах 

щурів після тривалого введення хлориду кадмію 

та наночастинок сульфіду кадмію різного 

розміру Медичні перспективи, 2017, 22 (2), с. 4-

9 (Scopus) https://doi.org/10.26641/2307-

0404.2017.2.109707 

 

НМАПО імені П.Л. 

Шупика, 

посвідчення № 

1038 від 26.02.2019  

про підвищення 

кваліфікації по 

темі: ТУ 

«Актуальні медико-

екологічні 

проблеми та шляхи 

їх вирішення». 

Підвищення 

кваліфікації і 

стажування лікарів 

та інших фахівців з 

охорони праці щодо 

проведення 

досліджень 

факторів 

виробничого 

середовища і 

трудового процесу, 

їх гігієнічної оцінки 

для атестації 

робочих місць, а 

також навчання з 

підвищення 

кваліфікації і 

стажування з 

професійної 

патології,  

посвідчення № 

1499 від 29.06.2018 

р. 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection. 
1. Апихтіна О.Л., Козлов К.П. 

Динаміка накопичення кадмію 

у внутрішніх органах щурів 

після тривалого введення 

хлориду кадмію та 

наночастинок сульфіду кадмію 

різного розміру Медичні 

перспективи, 2017, 22 (2), с. 4-

9 (Scopus) 

https://doi.org/10.26641/2307-

0404.2017.2.109707 

2. Трахтенберг І.М., Дмитруха 

Н.М., Короленко Т.К., 

Легкоступ Л.А., Лагутіна О.С., 

Козлов К.П., Бакало Л.В. 

Експериментальне 

дослідження впливу 

наночастинок оксиду заліза на 

організм щурів за умови 

однократного 

інтратрахеального введення. 

Український журнал з проблем 

медицини праці. 2020. 

Т.16,№4. С.251-260.(фахове 

видання, Index Copernicus). 

3. Апихтіна О. Л., Козлов К. П. 

Вміст мікро- і макроелементів 

у печінці та нирках щурів після 

експозиції хлоридом кадмію та 

наночастинками сульфіду 

кадмію Український журнал з 

проблем медицини праці. 2017. 

https://ua.ujoh.org/MICRO--AND-MACROELEMENTS-CONTENT-IN-RATS-LIVER-AND-KIDNEYS-AFTER-EXPOSURE-TO-CADMIUM-SULFIDE-NANOPARTICLES-AND-CADMIUM-CHLORIDE--UA.html
https://ua.ujoh.org/MICRO--AND-MACROELEMENTS-CONTENT-IN-RATS-LIVER-AND-KIDNEYS-AFTER-EXPOSURE-TO-CADMIUM-SULFIDE-NANOPARTICLES-AND-CADMIUM-CHLORIDE--UA.html
https://ua.ujoh.org/MICRO--AND-MACROELEMENTS-CONTENT-IN-RATS-LIVER-AND-KIDNEYS-AFTER-EXPOSURE-TO-CADMIUM-SULFIDE-NANOPARTICLES-AND-CADMIUM-CHLORIDE--UA.html
https://ua.ujoh.org/MICRO--AND-MACROELEMENTS-CONTENT-IN-RATS-LIVER-AND-KIDNEYS-AFTER-EXPOSURE-TO-CADMIUM-SULFIDE-NANOPARTICLES-AND-CADMIUM-CHLORIDE--UA.html
https://ua.ujoh.org/MICRO--AND-MACROELEMENTS-CONTENT-IN-RATS-LIVER-AND-KIDNEYS-AFTER-EXPOSURE-TO-CADMIUM-SULFIDE-NANOPARTICLES-AND-CADMIUM-CHLORIDE--UA.html
https://ua.ujoh.org/MICRO--AND-MACROELEMENTS-CONTENT-IN-RATS-LIVER-AND-KIDNEYS-AFTER-EXPOSURE-TO-CADMIUM-SULFIDE-NANOPARTICLES-AND-CADMIUM-CHLORIDE--UA.html


№3. С.60-66.(фахове видання, 

Index Copernicus). 

4. Апихтіна О. Л., Козлов К. П. 

Динаміка накопичення кадмію 

у внутрішніх органах щурів 

після тривалого введення 

хлориду кадмію та 

наночастинок сульфіду кадмію 

різного розміру. Медичні 

перспективи. 2017. №22. (2) 

С.4-9.(фахове видання, Index 

Copernicus). 

5. Апихтіна О. Л., Козлов К.                                                  

. Дисбаланс мікро- і 

макроелементів в органах 

імунної системи за умови 

експозиції хлоридом кадмію та 

наночастинками сульфіду 

кадмію (експериментальне 

дослідження). Довкілля та 

здоров’я. 2018. №1. (85) С.8-

13.(фахове видання, Index 

Copernicus). 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше  

5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора). 

1. Профілактична токсикологія 

та медична екологія. Вибрані 

лекції для науковців, лікарів та 

студентів: за загальною 

редакцією акад. НАМН 

України І. М. Трахтенберга.– 

К.: ВД «Авіцена», 2010. - 248 с. 

2. Профілактична токсикологія 

та медична екологія. Вибрані 

лекції для науковців, лікарів та 

студентів: за загальною 

https://ua.ujoh.org/MICRO--AND-MACROELEMENTS-CONTENT-IN-RATS-LIVER-AND-KIDNEYS-AFTER-EXPOSURE-TO-CADMIUM-SULFIDE-NANOPARTICLES-AND-CADMIUM-CHLORIDE--UA.html
https://ua.ujoh.org/MICRO--AND-MACROELEMENTS-CONTENT-IN-RATS-LIVER-AND-KIDNEYS-AFTER-EXPOSURE-TO-CADMIUM-SULFIDE-NANOPARTICLES-AND-CADMIUM-CHLORIDE--UA.html
https://ua.ujoh.org/MICRO--AND-MACROELEMENTS-CONTENT-IN-RATS-LIVER-AND-KIDNEYS-AFTER-EXPOSURE-TO-CADMIUM-SULFIDE-NANOPARTICLES-AND-CADMIUM-CHLORIDE--UA.html


редакцією академіка НАМН 

України І. М. Трахтенберга; 

видання перероблене, 

доповнене. К.: ВД «Авіцена», 

2011. - 320 с. 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

1. Відповідальний виконавець 

НДР «Наукове обґрунтування 

організаційної системи 

медико-санітарної допомоги 

працівникам, що зазнають 

виробничого канцерогенного 

ризику (в умовах сучасної 

трансформації галузі охорони 

здоров’я України)» державний 

реєстраційний номер: 

0120U101671; термін 

виконання: 2021– 2023 р.р.). 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

Заступник Голови Комісії з 

питань гігієнічного 

регламентування хімічних 

речовин у повітрі робочої зони 

ДП «Комітет з питань 

гігієнічного регламентування 

МОЗ України». 

Теоретичні та 

методологічні 

основи наукових 

Дмитруха 

Наталія 

Миколаївна 

Провідний 

науковий 

співробітник 

лабораторії 

Київський державний 

університет ім. 

Т.Г.Шевченка, 1985 р., 

мікробіологія, 

Доктор біологічних 

наук 222 Медицина 

1. Hudz N., Kobylinska L., Dmytrukha N., 

Korytniuk R., Wieczorek P. P. Biological and 

analytical studies of peritoneal dialisis 

solutions // The Ukrainian Biochemical 

НМАПО імені П.Л. 

Шупика, 

Посвідчення № 

1034 від 26.02.2019  

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 



досліджень в 
медицині  

 

Токсикологія 

Токсикологія 

пестицидів і 

важких металів 

 

 

промислової 

токсикології і 

гігієни праці 

при 

використанні 

хімічних 

речовин 

біолог-імунолог. 

Викладач біології та 

хімії 

(14.02.01 - гігієна та 

професійна 

патологія), 

дис. д.б.н. 

«Імунотоксична дія 

свинцю і кадмію як 

гігієнічна проблема 

(до патогенезу, 

діагностики та 

профілактики 

інтоксикацій 

важкими металами»,  

ДД № 009217 від 

23.02.2011,  

Вища атестаційна 

комісія України. 

Старший науковий 

співробітник 

(14.02.01 гігієна) 

 

Journal. 2018. V. 90, №2. Р. 34-44. (Scopus) 

https://doi.org/10.15407/ubj90.02.03   

2. Biocompatibility of PD solutions measured as 

in vitro cells viability. /Hudz N., Filipska A., 

Stepaniuk N., Dmytrukha N., 

Korytniuk R.,  Wieczorek P.P.//Česka 

a slovenska farmacie. 2019. №4. Р. 161-

172. (Scopus) 

https://www.prolekare.cz/en/journals/czech-
and-slovak-pharmacy/archive/2019-4-8 

 

про підвищення 

кваліфікації по 

темі: ТУ 

«Актуальні медико-

екологічні 

проблеми та шляхи 

їх вирішення». 

Підвищення 

кваліфікації і 

стажування лікарів 

та інших фахівців з 

охорони праці щодо 

проведення 

досліджень 

факторів 

виробничого 

середовища і 

трудового процесу, 

їх гігієнічної оцінки 

для атестації 

робочих місць, а 

також навчання з 

підвищення 

кваліфікації і 

стажування з 

професійної 

патології,  

посвідчення № 

1498 від 29.06.2018 

р. 

включені до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection; 

1. Hudz N., Kobylinska L., 

Dmytrukha N., Korytniuk R., 

Wieczorek P. P. Biological and 

analytical studies of peritoneal 

dialisis solutions // The 

Ukrainian Biochemical Journal. 

2018. V. 90, №2. Р. 34-44. 

(Scopus) 

https://doi.org/10.15407/ubj90.02.03  

2..Biocompatibility of PD solutio

ns measured as in vitro cells via

bility. /Hudz N., Filipska A., Ste

paniuk N., Dmytrukha N., 

Korytniuk R.,  Wieczorek P.P.//

Česka a slovenska 

farmacie. 2019. №4. Р. 161-

172. (Scopus) 

https://www.prolekare.cz/en/jour

nals/czech-and-slovak-

pharmacy/archive/2019-4-8 

3. Трахтенберг І.М., Дмитруха 

Н. Н. Промислова 

токсикологія: основні 

напрями, результати та 

перспективи наукової 

діяльності. Український 

журнал з проблем медицини 

праці.   2019. Том.15, № 2. 

C.87-101. (фахове видання, 

Index Copernicus). 

4. Луговський С.П., Дмитруха 

Н.М., Діденко М.М., Бакало 

Л.В., Лагутіна О.С., Мельник 

Н.А. Морфо-функціональні 

зміни У внутрішніх органах 

щурів при тривалому введенні 

У черевну порожнину  

наночастинок оксиду заліза 

(Fe2O3). Український журнал з 

https://doi.org/10.15407/ubj90.02.03
https://www.prolekare.cz/en/journals/czech-and-slovak-pharmacy/archive/2019-4-8
https://www.prolekare.cz/en/journals/czech-and-slovak-pharmacy/archive/2019-4-8
https://doi.org/10.15407/ubj90.02.03
https://www.prolekare.cz/en/journals/czech-and-slovak-pharmacy/archive/2019-4-8
https://www.prolekare.cz/en/journals/czech-and-slovak-pharmacy/archive/2019-4-8
https://www.prolekare.cz/en/journals/czech-and-slovak-pharmacy/archive/2019-4-8


проблем медицини праці. 

2019.Vol.15, № 3. С.228-239. 

(фахове видання, Index 

Copernicus). 

5. Dmytrukha N.M., Lahutina 

O.S., Gromovoy T.Yu. 

Investigation of the influence of 

lead compounds with patrticles 

of different dispersity on human 

blood plasma proteins as an 

express method fot evaluationof 

their safety. Ukrainian Journal of 

Occupational Health, 2020. Vol. 

16(3). P.202-209.  (фахове 

видання, Index Copernicus). 

6. Трахтенберг І.М., Дмитруха 

Н.М., Короленко Т.К., 

Легкоступ Л.А., Лагутіна О.С., 

Козлов К.П., Бакало Л.В. 

Експериментальне 

дослідження впливу 

наночастинок оксиду заліза на 

організм щурів за умови 

однократного 

інтратрахеального введення. 

Український журнал з проблем 

медицини праці. 2020. 

Т.16,№4. С.251-260. (фахове 

видання, Index Copernicus). 

7. Трахтенберг І.М., Дмитруха 

Н.М.,  Короленко Т.К.,  

Лагутіна О.С..  Бакало Л.В.,  

Легкоступ Л.А. 

.Експериментальне 

дослідження впливу 

наночастинок Fe2O3 на 

організм щурів ізольовано та 

на фоні вживання препарату 

«Кверцетин». Український 

журнал з проблем медицини 

праці.  2021. Т 17 № 1.  С.3-14 

(фахове видання, Index 

https://ua.ujoh.org/eksperimentalne-doslidzenna-vplivu-nanocastinok-Fe2O3-na-organizm-suriv-izolovano-ta-na-foni-vzivanna-preparatu-Kvercetin
https://ua.ujoh.org/eksperimentalne-doslidzenna-vplivu-nanocastinok-Fe2O3-na-organizm-suriv-izolovano-ta-na-foni-vzivanna-preparatu-Kvercetin
https://ua.ujoh.org/eksperimentalne-doslidzenna-vplivu-nanocastinok-Fe2O3-na-organizm-suriv-izolovano-ta-na-foni-vzivanna-preparatu-Kvercetin
https://ua.ujoh.org/eksperimentalne-doslidzenna-vplivu-nanocastinok-Fe2O3-na-organizm-suriv-izolovano-ta-na-foni-vzivanna-preparatu-Kvercetin
https://ua.ujoh.org/eksperimentalne-doslidzenna-vplivu-nanocastinok-Fe2O3-na-organizm-suriv-izolovano-ta-na-foni-vzivanna-preparatu-Kvercetin
https://ua.ujoh.org/eksperimentalne-doslidzenna-vplivu-nanocastinok-Fe2O3-na-organizm-suriv-izolovano-ta-na-foni-vzivanna-preparatu-Kvercetin
https://ua.ujoh.org/eksperimentalne-doslidzenna-vplivu-nanocastinok-Fe2O3-na-organizm-suriv-izolovano-ta-na-foni-vzivanna-preparatu-Kvercetin
https://ua.ujoh.org/eksperimentalne-doslidzenna-vplivu-nanocastinok-Fe2O3-na-organizm-suriv-izolovano-ta-na-foni-vzivanna-preparatu-Kvercetin
https://ua.ujoh.org/eksperimentalne-doslidzenna-vplivu-nanocastinok-Fe2O3-na-organizm-suriv-izolovano-ta-na-foni-vzivanna-preparatu-Kvercetin
https://ua.ujoh.org/eksperimentalne-doslidzenna-vplivu-nanocastinok-Fe2O3-na-organizm-suriv-izolovano-ta-na-foni-vzivanna-preparatu-Kvercetin
https://ua.ujoh.org/eksperimentalne-doslidzenna-vplivu-nanocastinok-Fe2O3-na-organizm-suriv-izolovano-ta-na-foni-vzivanna-preparatu-Kvercetin


Copernicus). 

8. Шаравара Л.П., Дмитруха 

Н.М., Севальнєв А.І. 

Дослідження вмісту 

ультрадисперсних частинок у 

повітрі робочої зони 

зварювальника при різних 

способах зварювання. Вісник 

проблем біології та медицини. 

2021. Випуск 3(161), 111-116. 

(фахове видання, Index 

Copernicus). 

9. Дмитруха Н.М., Лагутіна 

О.С., Громовий Т.Ю., 

Пилипчук Є.В. Дослідження 

безпечності нанопрепаратів 

заліза і міді за  їх впливом на 

білки плазми крові людини в 

умовах in vitro  (на англ.)  

Український журнал з проблем 

медицини праці. 2021. Т.17,№ 

3. С.139-150. (фахове 

видання, Index Copernicus). 

10. Трахтенберг І.М.,  

Дмитруха Н.М.,  Лагутіна 

О.С.,  Короленко Т.К.,  

Легкоступ Л.А.,  Герасімова 

О.В. Дослідження 

гематотоксичної дії мікро- і 

наночастинок оксиду заліза 

Fe2O3 за умови однократного 

та тривалого надходження в 

організм  щурів. Український 

журнал з проблем медицини 

праці. 2021. Т.17,№ 4. С.139-

150 (фахове видання, Index 

Copernicus). 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 



менше  

5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора); 

1. Профілактична токсикологія 

та медична екологія. Вибрані 

лекції для науковців, лікарів та 

студентів: за загальною 

редакцією акад. НАМН 

України І. М. Трахтенберга. – 

К.: ВД «Авіцена», 2010. - 248 с. 

2. Профілактична токсикологія 

та медична екологія. Вибрані 

лекції для науковців, лікарів та 

студентів: за загальною 

редакцією академіка НАМН 

України І. М. Трахтенберга; 

видання перероблене, 

доповнене. К.: ВД «Авіцена», 

2011. - 320 с. 

3. Довідник термінів у 

мікроелеметології /  

І.М.Трахтенберг, 

Л.М.Шафран, І.М. 

Андрусишина, А.М. Ерстенюк, 

Н.М. Дмитруха, Е.М. Білецька 

Е.Г. Пихтеєва  . - Київ, 2018 - 

32 с. 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методич

них вказівок/рекомендацій/ 



робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування;  

1. Методичні рекомендації 

Оцінка безпеки лікарських 

нанопрепаратів / Трахтенберг 

І.М., Ульберг З.Р., Чекман І.С., 

Дмитруха Н.М., Грузіна Т.Г., 

Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С. 

Київ, 2013. 108 с.  

2. Гігієнічне нормування та 

контроль наноматеріалів у 

виробничому середовищі. 

Методичні рекомендації. 1. 

Профілактика первинна / 

Кундієв Ю.І., Трахтенберг 

І.М., Яворовський О.П.. 

Демецька О.В.,  та ін. Київ. 

2016. - 18 с. 

3. Оцінка безпечності 

наночастинок металів у 

модельних дослідах  in vitro. 

Методичні рекомендації / 

Трахтенберг І.М., Дмитруха 

Н.М., Короленко Т.К., Дибкова 

С.М., Козлов К.П., Лагутіна 

О.С., Легкоступ Л.А. Київ. 

2021. - 45 с. 

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, 

який одержав документ про 

присудження наукового 

ступеня; 

1. Верголяс М.Р. «Еколого–

токсикологічний моніторинг 

стану води різних джерел 

України», доктор біол. наук за 

спеціальністю 03.00.16 -

«Екологія», 2019 р. 

7) участь в атестації 



наукових кадрів як 

офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад; 

1. Секретар постійної 

спеціалізованої вченої ради Д 

26.554.01 в ДУ «ІМП імені 

Ю.І.Кундієва НАМН» за 

спеціальністю 14.02.01 - гігієна 

та професійна патологія. 

2. Член постійної 

спеціалізованої вченої ради Д 

26.604.01 в ДУ «Інститут 

громадського здоров’я ім. 

О.М. Марзєєва НАМН 

України» за спеціальністю 

14.02.01 - гігієна та професійна 

патологія. 

Опонент дисертацій:  

1. Фалюш О.А. Вплив 

наночастинок золота на органи 

статевої системи самців щурів 

і клітини та тканини 

андрогензалежного раку 

передміхурової залози. Дис. 

канд.біол.наук. за 

спеціальністю 14.01.14 – 

ендокринологія, 2017 р. 

2. Лазаренко-Черноусова І.А. 

Білковий та амінокислотний 

склад крові щурів за дії свинцю 

різної дисперсності та його 

корекція. Дис. канд.біол. наук. 

за спеціальністю 03.00.04 – 

біохімія, 2017 р. 

3. Куліш Т.В. «Порівняльна 

гігієнічна оцінка небезпеки 

летких та нелетких 

хлорорганічних сполук, що 



утворюються при хлоруванні 

питної води, та ризики для 

здоров'я населення», Дис. 

канд.біол.наук., за 

спеціальністю 14.02.01 - гігієна 

та професійна патологія, 2018 

р. 

4. Зоріна О.В. «Гігієнічні 

проблеми питного 

водопостачання України та 

шляхи їх вирішення в умовах 

євроінтеграції»,   доктор біол. 

наук за спеціальністю 14.02.01 

- гігієна та професійна 

патологія, 2019 р. 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

1. Відповідальний виконавець 

НДР «Дослідження механізмів 

кардіо-вазотоксичної дії 

наночастинок важких металів 

(до проблеми біобезпеки 

наноматеріалів)» державний 

реєстраційний номер: 

0119U100182; термін 

виконання: 2019– 2021 р.р.). 

2. Відповідальний виконавець 

НДР «Токсиколого-гігієнічні 

дослідження наночастинок 

металів та оцінка ризику їх 



несприятливого впливу для 

здоров'я працюючих» 

державний реєстраційний 

номер: 0122U000651; термін 

виконання: 2022– 2024 р.р.). 

11) наукове консультування 

підприємств, установ, 

організацій не менше трьох 

років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою 

установою); 

Участь у підготовці 

«Національного огляду 

поточної ситуації в галузі 

управління біоцидами в 

Україні» в рамках проєкту 

SAICM QSP «Зміцнення 

потенціалу для безпечного 

управління біоцидами 

(пестициди і дезінфікуючі 

засоби) для зменшення 

впливуц на населення 

України» спільно з ДУ 

«Інститут громадського 

здоров'я імені О.М. Марзєєва 

НАМН України. (2017р.). 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

1. Член Міжнародної комісії з 

питань професійного здоров’я 

(International Commission on 

Occupational Health). 

2. Член правління Асоціації 

мікроелементологів України 

3. Член Комісії з питань 

гігієнічного регламентування 

хімічних речовин у повітрі 

робочої зони ДП «Комітет з 

питань гігієнічного 



регламентування МОЗ 

України». 

4. Член Громадської 

організації  «Українська 

Асоціація громадського 

здоров’я». 

5.  Член Громадської 

організації «Всеукраїнська 

асоціація науковців і лікарів з 

професійної патології та 

гігієни праці». 

Пестициди 

Токсикологія 

пестицидів і 

важких металів 

 

Яструб Тетяна 

Олександрівна 

Cтарший 

науковий 

співробітник 

лабораторії  

токсикології 

пестицидів і 

гігієни праці 

при їх 

застосуванні 

Київський університет 

імені Т.Г. Шевченка, 

1981 р., фізіологія 

людини та тварин, 

біолог-фізіолог, 

викладач біології та 

хімії в середній школі 

Кандидат 

біологічних наук  

222 Медицина 

(14.02.01-гігієна), 

дис. к.б.н. 

«Всасывание 

фосфамида через 

кожу и профилактика 

отравлений», 

ДК № 011627 від 

04.07.2001, 

Міністерство 

охорони здоров’я  

1. Яструб Т.О., Донцова Д.О. Прогнозування 

ризику комбінованого впливу інсектицидів 

класу авермектинів та неонікотиноїдів на 

працюючих. Український журнал медицини 

праці. 2 (68) 2021, Том.17, №3, 2021. С.151-159. 

https://doi.org/10.33573/ujoh2021.03.151 

 

2. Яструб Т.О., Коваленко В.Ф., Донцова Д.О. 

Обґрунтування орієнтовно безпечного рівня 

впливу фунгіциду пропіконазолу в повітрі 

робочої зони. Український журнал медицини 

праці. 2020. Том 16, № 1. С.63-69. 

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.01.0633.  

 

3. Яструб Т.О., Кірсенко В.В., Григор’єва К.В., 

Донцова Д.О. Сучасні підходи до гігієнічного 

нормування пестицидів у повітрі робочої зони 
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С. 275-285. 
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4. T.O. Yastrub, S.T. Omelchuk, A.M. Yastrub 

DERMAL DIQUAT ABSORPTION AND 

POTENTIAL OCCUPATIONAL RISK. Журнал 

Wiadomości Lekarskie, Volume LXXIII, ISSUE, 

July, 2020, p. 1459-1464 (Scopus). 

https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/archive/2020/WLek202007127.pdf 

https://europepmc.org/article/med/32759437 

https://www.researchgate.net/publication/3435304

73_Dermal_absorption_of_diquat_and_potential_o

ccupational_risk 

https://www.semanticscholar.org/paper/Dermal-

absorption-of-diquat-and-potential-risk.-Yastrub-

НМАПО імені П.Л. 

Шупика, 

посвідчення № 

1030 від 26.02.2019  

про підвищення 

кваліфікації по 

темі: ТУ 

«Актуальні медико-

екологічні 

проблеми та шляхи 

їх вирішення». 

Підвищення 

кваліфікації і 

стажування лікарів 

та інших фахівців з 

охорони праці щодо 

проведення 

досліджень 

факторів 

виробничого 

середовища і 

трудового процесу, 

їх гігієнічної оцінки 

для атестації 

робочих місць, а 

також навчання з 

підвищення 

кваліфікації і 

стажування з 

професійної 

патології,  

посвідчення № 

1502 від 29.06.2018 

р. 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollection: 

1. Яструб Т.О., Донцова Д.О. 

Прогнозування ризику 

комбінованого впливу 

інсектицидів класу 
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журнал медицини праці. 2 (68) 

2021, Том.17, №3, 2021. С.151-
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https://doi.org/10.33573/ujoh202
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publichznego. Aluna Publishing. 

Vol. V (XIII), NR 1 (48), 2019.  

P. 99. 

7. Кірсенко В.В., Яструб Т.О. 

Теоретичні засади та 

практичне застосування 

дифузійної моделі 

проникнення хімічних речовин 

крізь шкіру (огляд літератури) 

// Український журнал з 

проблем медицини праці.-
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8. Maria M. Didenko, Kateryna 

V. Hrygorieva, Tatyana O. 

Yastrub, Dariya O. Dontsova 

DOSE DEPENDENCE OF 

SUBCHRONIC 

INFLUENCING OF 
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ORGANISM OF RATS FROM 

DATA OF MORPHOLOGICAL 

RESEARCHES. Журнал 

Wiadomości Lekarskie, 

Volume LXXIII, ISSUE 

(надіслано в редакцію на 

рецензування)  (Scopus).  

2) наявність одного патенту 

на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на 

винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти 

свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір; 

1. Об’єкт індивідуальної 

власності у вигляді 

авторського права на твір: 

Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

№94419 від 02.12.2019 р. 

«Расчет абсорбированной дозы 

при чрескожном воздействии 

пестицидов с использованием 

концепции двухслойной 

модели кожи», об’єкт 

індивідуальної власності у 



вигляді авторського права на 

твір. Автори: Кірсенко В.В., 

Яструб Т.О.  

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані 

у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора): 

1. Кірсенко В.В., Яструб Т.О. 

Гігієна праці при застосуванні 

пестицидів у сільському 

господарстві: досвід роботи та 

перспективи розвитку. В кн. 

Наукові здобутки з медицини 

праці. Історія та сучасність: до 

90-річчя від дня заснування 

Інституту медицини праці 

імені Ю.І. Кундієва НАМНУ 

(1928-2018); за загальною 

реакцією академіка НАМНУ 

І.М. Трахтенберга та члена-

кореспондента НАМНУ В.І. 

Чернюка. Київ: ВД «Авіцена», 

2019. С. 107-126 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методич

них вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 



Яструб Т.О., Кірсенко В.В., 

Коваленко В.Ф., Григор’єва 

К.В., Пригунова В.В., Донцова 

Д.О.. Методичні рекомендації 

«Методичні підходи до 

визначення дермальних 

еквівалентів допустимих 

рівнів впливу пестицидів». 

2021, с. 23. 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах: 

1. Відповідальний виконавець 

НДР «Кількісне визначення 

крізьшкірного надходження 

пестицидів в організм з 

об’єктів навколишнього 

середовища та ризик їх 

шкідливого впливу на 

людину» (державний 

реєстраційний номер: 

0117U000664; термін 

виконання: 2017-2019 р.р.). 

2. Науковий керівник НДР 

«Кількісне визначення 

дермальної абсорбції в 

оптимізації моделей оцінки 

ризику несприятливого впливу 

пестицидів на працюючих» 

(державний реєстраційний 

номер: 0120U100753; термін 

виконання: 2020-2022 р.р.). 

3. Відповідальний виконавець 

НДР «Токсикологічна оцінка 

та гігієнічне регламентування 



нових пестицидів та 

агрохімікатів»  (державний 

реєстраційний номер: 

0119U100916; термін 

виконання: 2019-2026 р.р.). 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: 

Член Громадської організації 

«Всеукраїнська асоціація 

науковців і лікарів з 

професійної патології та 

гігієни праці». 

20) досвід практичної роботи 

за спеціальністю не менше 

п’яти років (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності). 

1. Експерт МОЗ України за 

напрямками «Загальна гігієна. 

Токсикологія. Професійна 

патологія» (затв. Наказом МОЗ 

України від 28.10.2020 р. 

№2455). 

2. Учений секретар та 

науковий експерт за 

напрямком «гігієна, 

токсикологія» Комісії з 

комплексного гігієнічного 

нормування та 

регламентування пестицидів і 

агрохімікатів ДП «Комітет з 

питань гігієнічного 

регламентування МОЗ 

України». 

3. Член Науково-експертної 

ради з питань розроблення 

пропозицій та рекомендацій 

про можливість проведення 

державної реєстрації 

препаратів при Міністерстві 

захисту довкілля та природних 

ресурсів України (затв. Наказ 

Міністерства енергетики та 



захисту довкілля України від 

21.01.2020 р. № 28 та Наказ 

Міндовкілля від 27.08.2020 р. 

№ 56). 

4. Член Комісії з акредитації 

установ та організацій на право 

проведення гігієнічного 

регламентування потенційно 

небезпечних факторів 

хімічного, біологічного та 

фізичного походження (затв. 

наказом ДП «Комітет з питань 

гігієнічного регламентування 

МОЗ України». 

5. Член комісії з гігієнічного 

нормування хімічних речовин 

у повітрі робочої зони ДП 

«Комітет з питань гігієнічного 

регламентування МОЗ 

України». 

6. Член комісії з методів 

контролю небезпечних 

факторів ДП «Комітет з питань 

гігієнічного регламентування 

МОЗ України». 
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Кандидат 

біологічних наук  
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(14.02.01 - гігієна), 

дис. к.б.н. 

«Гигиенические 

аспекты 

биологического 

мониторинга 

хлорорганических 

пестицидов»,  

БЛ № 022979 від 

06.12.1989, 

Міністерство 

охорони здоров’я 

СРСР. 

Старший науковий 
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(14.02.01 - гігієна) 

1. Demchenko V., Olszewski S., Zaets E., 

Lytvynenko, V. et al.  Modeling and predicting the 
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child's body based on their accumulation in the 
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Volume 2631, 2020, Pages 419-432, ISSN: 

16130073, http://ceur-ws.org/Vol-
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2. Mikhalovsky S., Voytko O., Demchenko V., 

Demchenko P. Enterosorption in the treatment of 

heavy metal poisoning //  CHEMISTRY JOURNAL 
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Data Engineering and Communications 

Technologies, vol 77. Pp. 39-53. Springer, Cham. 
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4. Application of fuzzy regression equations to 

predict the concentration of organochlorine 
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Lytvynenko, Violetta Demchenko, Serge 

Olszewski, Eva Zaets, et al.    IV International 

Conference on COMPUTATIONAL 

LINGUISTICS AND INTELLIGENT SYSTEMS 

Lviv, Ukraine April, 2020, 23-24 ISSN 2523-4013 

(БД Scopus)   

5. Expansion of the capabilities of chromatography-

mass spectrometry due to the numerical 

decomposition of the signal with the mutual 

superposition of mass spectra / Serge Olszewski, 

Yeva Zajets, Violetta Demchenko, Volodymyr 

Lytvynenko, et al.    Proceedings of 2020 IEEE 10th 

International Conference on Data Stream Mining 

and Processing DSMP 2020: Data Stream Mining & 

Processing pp. 218-237 Conference paper First 

Online: 05 November 2020 Part of the 

Communications in Computer and Information 

Science book series (CCIS, volume 1158) (БД 

Scopus).   
 

середовища і 

трудового процесу, 

їх гігієнічної оцінки 

для атестації 

робочих місць, а 

також навчання з 

підвищення 

кваліфікації і 

стажування з 

професійної 

патології,  

посвідчення № 

1503 від 29.06.2018 

р. 

1688/ Chem. J. Mold., http://cjm. 

asm. Md http://dx. doi. 

org/10.19261/cjm.2021.852 

 (БД Scopus) 

3. Serge Olszewski, Violetta 

Demchenko, Eva Zaets, et al. 

Gnatyuk Streaming Algorithm to 

the Decomposition of a 

Polyatomic Molecules Mass 

Spectra on the Polychlorinated 

Biphenyls Molecule Example. 

In: Babichev S., Lytvynenko V. 

(eds) Lecture Notes in 

Computational Intelligence and 

Decision Making. ISDMCI 2021. 

Lecture Notes on Data 

Engineering and 

Communications Technologies, 

vol 77. Pp. 39-53. Springer, 

Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-

030-82014-5_3 (БД Scopus)   

4. Application of fuzzy 

regression equations to predict 

the concentration of 

organochlorine pesticides in a 

child's body based on data on 

their accumulation in the 

mother's body / Volodymyr 

Lytvynenko, Violetta 

Demchenko, Serge Olszewski, 

Eva Zaets, et al.    IV 

International Conference on 

COMPUTATIONAL 

LINGUISTICS AND 

INTELLIGENT SYSTEMS 

Lviv, Ukraine April, 2020, 23-24 

ISSN 2523-4013 (БД Scopus)   

5. Expansion of the capabilities 

of chromatography-mass 

spectrometry due to the 

numerical decomposition of the 

signal with the mutual 

superposition of mass spectra / 

Serge Olszewski, Yeva Zajets, 

Violetta Demchenko, 

https://link.springer.com/conference/dsmp
https://link.springer.com/conference/dsmp
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-61656-4
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-61656-4
https://link.springer.com/bookseries/7899
https://link.springer.com/bookseries/7899
http://cjm/
http://dx/


Volodymyr Lytvynenko, et al.    

Proceedings of 2020 IEEE 10th 

International Conference on Data 

Stream Mining and Processing 

DSMP 2020: Data Stream 

Mining & Processing pp. 218-

237 Conference paper First 

Online: 05 November 2020 Part 

of the Communications in 

Computer and Information 

Science book series (CCIS, 

volume 1158) (БД Scopus). 

6. Баранов Ю.С., Демченко 

В.Ф., Заєць Є.Р., Ольшевський 

С.В. Гербіциди з групи 

нітродифенілових етерів: 

застосування в Україні, методи 

контролю, методика 

визначення залишків 

оксифлуорфену  в зерні та олії 

сої / Журнал 

хроматографічного 

товариства, 2020, т.20, С. 12-

23. ISSN 1729–7192 (фахове 

видання, Index Copernicus). 
7. Андрусишина І.М., Голуб 

І.О., Демченко В.Ф., Лампека 

О.Г Порівняльна оцінка вмісту 

важких металів у ґрунтах 

різних міських агломерацій: 

методологічні підходи до 

моніторингу довкілля // 

Довкілля та здоров’я.  2020. № 

4  С.71-79 (фахове видання, 

Index Copernicus). 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше  

5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

https://link.springer.com/conference/dsmp
https://link.springer.com/conference/dsmp
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-61656-4
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-61656-4
https://link.springer.com/bookseries/7899
https://link.springer.com/bookseries/7899
https://link.springer.com/bookseries/7899


аркуша на кожного 

співавтора); 

1. Пестициди та їх еколого-

токсикологічна оцінка: 

монографія / С.В. Хижняк, 

Ю.С. Баранов, В.Ф. Демченко, 

В.Ф. Войціцький. Київ: 

Редакційно-видавничий відділ 

НУБіП України, 2019. – 226 с. 

ISBN 978-617-7630-93-6 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методич

них вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

Видано 19 методичних 

вказівок з визначення 

пестицидів в повітрі робочої 

зони, атмосферному повітрі, 

сільськогосподарській 

сировині та врожаї, харчових 

продуктах (погоджені МОЗ 

України та затверджені 

наказами Мінекоресурсів 

України) в збірниках 

«Методичні вказівки з 

визначення мікрокількостей 

пестицидів в харчових 

продуктах, кормах та 

навколишньому середовищі» 

(Офіційне видання). 

 8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 



наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

1. Науковий керівник НДР 

«Гігієнічний моніторинг щодо 

пріоритетних хімічних 

забруднювачів виробничого 

середовища та довкілля на 

основі мультикомпонентного 

аналізу» державний 

реєстраційний номер: 

0119U100794; термін 

виконання: 2019– 2021 р.р.). 

2. Науковий керівник НДР 

«Удосконалення методичних 

підходів до виявлення 

професійної та екологічної 

хімічної експозиції» 

державний реєстраційний 

номер: 0122U000650; термін 

виконання: 2022– 2024 р.р.). 

Експерт «Групи експертів з 

хіміко-аналітичної експертизи 

методичних вказівок 

визначення вмісту залишкових 

кількостей пестицидів та їх 

значущих метаболітів у ґрунті, 

воді, повітрі, рослинах, 

кормах, харчових продуктах та 

методик визначення 

відповідності пестицидів і 

агрохімікатів сертифікатам 

якості» Міністерства захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України  

Експерт «Комісії з акредитації 

установ на право нормування і 

проведення гігієнічних 

досліджень» Комітету з питань 



гігієнічного регламентування 

МОЗ України 

Експерт «Комісії з питань 

гігієнічного регламентування 

хімічних речовин в повітрі 

робочої зони» Комітету з 

питань гігієнічного 

регламентування МОЗ України 

Експерт «Комісії з питань 

комплексного гігієнічного 

нормування та 

регламентування пестицидів і 

агрохімікатів» Комітету з 

питань гігієнічного 

регламентування МОЗ України 

Експерт «Комісії з методів 

контролю небезпечних 

факторів » Комітету з питань 

гігієнічного регламентування 

МОЗ України 

Експерт «Ради експертів з 

лабораторної діагностики» 

Національної академії 

медичних наук України. 

Член редакційної колегії  

«Журнал Хроматографічного 

товариства» (Index Copernicus) 

– ФАХОВЕ ВИДАННЯ  

Член редакційної колегії  10 

(№№ 98-107) збірників 

методичних вказівок з 

визначення залишкових 

кількостей пестицидів, що 

були погоджені ДСЕС, МОЗ 

України, затверджені  

Мінекоресурсів України. 

10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії” 

Участь у міжнародному 

проекті  № 734641 

«Наноструктурні та 

нанопористі матеріали 



медичного призначення»  

(«Nanoporous and 

nfnostructured materials for 

medical applications») за 

програмою дій Марії Кюрі 

(Marie Sklodovska-Curie 

Actions for Research and 

Innovation Staff Exchange) в 

рамках програми ЄС 

«HORIZON 2020» в рамках 

договору про науково-

технічну співпрацю ДУ «ІМП 

ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА 

НАМН» з виконавцем проекту 

ТОВ НВП «Технологіка» 

Учасниками проекту є 13 

організацій з 10 країн, куратор 

- Університет Аліканте, 

Іспанія, м. Аліканте (2017-

2022) 

Участь у міжнародному 

проекті  «Оцінка ефективності 

засобів біологічної 

профілактики (на основі 

пектину) несприятливого 

впливу на організм людини 

сполук важких металів»  

рамках договору про науково-

технічну співпрацю ДУ «ІМП 

ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА 

НАМН» з «Національним 

інститут ом професійного 

здоров’я  та навколишнього 

середовища», Соціалістична 

Республіка В’єтнам, м. Ханой 

та ТОВ НВП «Технологіка» 

(2016-2020 рр.). 

Договір № 117-ІЕБ від 

07.07.2014 р. з НАУ МОН 

України на проведення 

практики студентів 

Національного авіаційного 

університету за дисципліною 

«гігієна праці». 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 



у професійних та/або 

громадських об’єднаннях 
Член «Товариства 

Токсикологів України». 

Медико-

біологічні 

критерії 

професійних 
впливів 

Методи 

дослідження 

біологічних 

факторів в гігієні 

та професійній 

патології 

Леоненко 

Ольга 

Броніславівна 

Провідний 

науковий 

співробітник 

лабораторії 

медико-

біологічних 

критеріїв 

впливів і 

гігієни праці у 

зварювальному 

виробництві  

Київський ордена 

Леніна державний 

університет ім. Т.Г. 

Шевченка, 1974 р., 

біологія, 

біолог-біохімік, 

викладач біології та 

хімії 

Доктор біологічних 

наук  

222 Медицина 

(14.03.06 -

токсикологія), 

дис. д.б.н. «Процеси 

вільнорадикального 

перекисного 

окислення ліпідів в 

механізмі дії 

пестицидів»,  

ДН № 003312 від 

16.04.1997, 

Вища атестаційна 

комісія України. 

Старший науковий 

співробітник 

(14.02.01 - гігієна) 

 Підвищення 

кваліфікації і 

стажування лікарів 

та інших фахівців з 

охорони праці щодо 

проведення 

досліджень 

факторів 

виробничого 

середовища і 

трудового процесу, 

їх гігієнічної оцінки 

для атестації 

робочих місць, а 

також навчання з 

підвищення 

кваліфікації і 

стажування з 

професійної 

патології,  

посвідчення № 

1508 від 29.06.2018 

р. 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1. Леоненко Н.С., Демецька 

О.В., Леоненко О.Б. 

Методичні підходи до оцінки 

токсичності та небезпеки 

матеріалів. Довкілля та 

здоров’я. 2017. №3. С. 9-13. 

(фахове видання, Index 

Copernicus). 
2. Леоненко Н.С., Демецкая 

А.В., 

Леоненко О.Б.  Динамика 

концентраций наноразмерных 

частиц в воздухе рабочей зоны 

в производственных условиях. 

Украинский журнал 

современных проблем 

токсикологии. 2019. №1. С. 53-

61. (фахове видання, Index 

Copernicus). 

3. Leonenko N., Leonenko O. 

Factors Influencing the 

Manifestation of Toxicity and 

Danger of Nanomaterials. Inn. 

Biosystems and Bioengineering. 

International Scientific 

Journal. 2020, 2 (4). 

 (фахове видання, Index 

Copernicus). 

4. Демецька О.В., Діденко 

М.М., Мовчан В.О., Рябовол 

В.М., Леоненко О.Б. 

Скринінгова оцінка 

пошкоджуючої дії 



наноматеріалів з 

використанням сперматозоїдів 

великої рогатої худоби як тест-

об’єкту. Південноукраїнський 

медичний науковий журнал 

(29 квітня 2021р.). 2021. С. 12-

18. (фахове видання, Index 

Copernicus). 

5. O. Leonenko. To the problems 

of toxicity testing of nanorized 

objects (Lsterrature review). 

Український журнал сучасних 

проблем токсикології. 2021. 

№1 (99). С. 75-80.  DOI: 

https://doi.org/10.33273/2663-

4570-2021-90-3-75-80. (фахове 

видання, Index Copernicus). 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані 

у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора): 

Леоненко О.Б., Демецька 

О.В., Леоненко Н.С. 

Наноматеріали на робочому 

місці: актуальні питання 

безпеки праці. Київ: ВД 

«Авіценна», 2018. – 144 с.  

ISBN: 978-966-2144-99-4. 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

https://doi.org/10.33273/2663-4570-2021-90-3-75-80
https://doi.org/10.33273/2663-4570-2021-90-3-75-80


видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

1. Науковий керівник НДР 

«Розробка наукових підходів 

щодо експрес-оцінки 

небезпеки нанорозмірних 

складових зварювальних 

аерозолів». державний 

реєстраційний номер: 

0119U100267; термін 

виконання: 2019– 2021 р.р.). 

2. Науковий керівник НДР 

«Розробка предикторів 

потенційної небезпеки 

промислових аерозолів різної 

дисперсності». державний 

реєстраційний номер: 

0122U000674; термін 

виконання: 2022– 2024 р.р.). 

Член редакційної колегії 

наукового видання, 

включеного до переліку 

фахових видань України, що 

індексується в бібліографічних 

базах Index Copernicus, 

GoogleScholar, CrossRef – 

Український журнал з проблем 

медицини праці – Ukrainian 

Journal of Occupational Health. 

Медико-

біологічні 

критерії 

професійних 
впливів 

Методи 

дослідження 

біологічних 

факторів в гігієні 

та професійній 

патології 

Патика Тетяна  

Іванівна 

Завідувач 

лабораторії 

медико-

біологічних 

критеріїв 

впливів і 

гігієни праці у 

зварювальному 

виробництві 

Сімферопольський 

державний 

університет, 1997 р.,  

біологія,  

біолог, викладач 

біології та хімії 

Доктор 

сільськогосподарськи

х наук 

091 Біологія 

(03.00.07 – 

мікробіологія), 

ДД № 008982 від 

26.01.2011, 

Вища атестаційна 

комісія України. 

Старший науковий 

співробітник  

(03.00.16 - екологія) 

1. Патика Т.І., Бойко М.В.,. Патика М. В. 

Біотехнологічна поліфункціональність 

метаболітного споро-кристалічного комплексу 

та особливості культивування Bacillus 

thuringiensis. // Мікробіологічний журнал. 2017. 
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 1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 
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5. Bacillus thuringiensis spp. 

israelensis and Control of Aedes 

aegypti Invasive Mosquitoes 

Species in Ecosystems /Т.І. 

Patyka, N.V. Patyka // 

Мікробіологічний журнал. 

2020. 82(5):88-97.   

doi: 

https://doi.org/10.15407/microbi
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6. The influence of yeast extract 

and jasmonic acid on phenolic 

acids content of in vitro hairy 

root cultures of orthosiphon 

aristatus /Iryna Smetanska, 

Oksana Tonkha, Tetjana Patyka 

[et all.] //Potravinarstvo Slovak 

Journal of Food Sciences. vol. 

15, 2021, p. 1-8. 

https://doi.org/10.5219/1508    

(БД Scopus). 

2) наявність одного патенту 

на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на 

винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти 

свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір; 

1. Спосіб виділення геномної 

ДНК ґрунтових 

мікроорганізмів. Патика М.В., 

Патика Т.І. Патент України на 

винахід №118156, дата заявки 

05.12.2017, дата публ. 

26.11.2018, бюл. №22.  

2. Патика Т.І., Патика М.В. 

Біотехнологія мікробного 

синтезу: навчальний посібник. 
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НУБіП України. Вінниця: ТОВ 

«Нілан-ЛТД», 2018. – 272 с. 

3. Гадзало Я.М., Патика М.В., 

Заришняк А.С., Патика Т.І. 

Агромікробіологія з основами 

біотехнології: монографія. 

Київ: «Аграрна наука» НААН, 

2019. – 204 с.  

7) участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад; 

10. Офіційний опонент 

дисертаційної роботи Гудзя 

Сергія Олександровича 

«Особливості формування 

мікробіоценозу ґрунтів 

Лісостепу України за різного 

ступеня антропогенного 

навантаження 

короткоротаційних сівозмін», 

представленої на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 03.00.07 – 

мікробіологія, спецрада Д 

26.004.02 у Національному 

університеті біоресурсів і 

природокористування 

України, 2021 р.  

11. Офіційний опонент 

дисертаційної роботи Козара 

Сергія Федоровича 

«Теоретичне обґрунтування та 

управління активністю 

діазотрофів за їх інтродукції в 

агроценози сої», представленої 

на здобуття наукового ступеня 

доктора 

сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 03.00.07 – 

мікробіологія, спецрада Д 



26.004.02 у Національному 

університеті біоресурсів і 

природокористування 

України, 2019 р.  

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

Керівник наукового проекту 

МОН України №110-101-ф 

«Оцінка біорізноманіття та 

фітозахисних властивостей 

бактерій роду Bacillus для 

біоконтролю шкодочинних 

організмів», № держреєстрації 

0117U002554. термін 

виконання 2017-2019 рр. 

Член редакційної колегії  

наукових видань, включених 

до переліку фахових видань 

України «Біологічні системи: 

теорія та інновації». НУБіП 

України, «Садівництво», 

Інститут садівництва НААН 

України.  

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

член Товариства мікробіологів 

України імені С. М. 

Виноградського. 
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Фізіологія праці 

Методи 

фізіологічних і 

психофізіологічн

их досліджень в 

гігієні та 
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Доктор біологічних 
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14.03.00 Теоретична 
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(14.03.11 – медична 

та біологічна 

інформатика і 

кібернетика), 

дис. д.б.н. 

«Психофізіолоігчні 

системні механізми 
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Керівництво (консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за спеціальністю. 

Підготував докторів медичних наук:  

всього – 3, з них за останні п’ять років – 0. 

Підготувала кандидатів медичних наук: 

всього – 10, з них за останні п’ять років – 4. 
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4. Кальниш В.В., Швець А.В., 

Павлюк С.С. Зміни 
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головного мозку під час 

реабілітації 

військовослужбовцівз 
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Index Copernicus). 

5. Корж С., Філімонова Н., 

Макарчук М., Зима І., 

Кальниш В. 

Нейрофізіологічні механізми 

реалізації асоціативної пам'яті  

у ветеранів АТО/ООС, які 

зазнали черепно-мозкової 

травми // Вісник Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка: 

Біологія. - 2019 - Вип. 2(78) - С. 
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6. Змаженко О., Філімонова Н., 
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мозковою травмоюпід час 

тестування зорової 
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Науковий вісник 

Східноєвропейського 

національного університету 
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7. Трахтенберг І.М., Кальниш 
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8. Кальниш В.В., 

Пашковський С.М., Мальцев 

О.В., Печиборщ В.П., Єщенко 
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психофізіологічних 
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військовослужбовців. Світ 

медицини та біології. 2019. № 

3 (69). С 72-77. (фахове 

видання, Index Copernicus). 
9. Стасишин Р.О., Кальниш 

В.В. Оліскевич М.О. Оцінка 

ризику погіршення 

психофізіологічного та 

емоційного статусу 

працівників, діяльність яких 

відбувається в умовах з 

підвищеною небезпекою.  

Український журнал з проблем 

медицини праці. - 2019. Т. 15. 

№ 3. - С. 183-193. 

(фахове видання, Index 

Copernicus). 

10. Кальниш В.В. Причини 

наявності і особливості 

проявів негативного 

професійного відбору. 

Український журнал 

військової медицини, 2 (3). 

https://doi.org/10.46847/ujmm.2

021.3(2)-030. (фахове 

видання, Index Copernicus). 

11. Kalnysh V.V., Shepitko 

K.V., Trinka I.S., Kravchuk 

V.V., Pashkovsky S.M. The 

transformation of 

psychophysiological functions of 
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professional qualification and 

age. Світ медицини та біології. 

2021.  № 3 (77). С. 68-72. DOI 



10.26724/2079-8334-2021-3-77-

68-72. (фахове видання, Index 

Copernicus). 

12. Кальниш В.В., 

Опанасенко В.В., Зайцев Д.В., 

Алєксєєва Л.М. 

Трансформація відчуттів, 

пов'язаних з рівнем емоційного 

вигорання, при відновленні 

функціонального стану 

військовослужбовців в умовах 

стаціонарного лікування.  

Український журнал з проблем 

медицини праці. 2021. Т. 17. № 

2(67). С. 84-92. 

https://doi.org/10.33573/ujoh202

1.02.084. (фахове видання, 

Index Copernicus). 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані 

у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора). 

Підручники. 

1. Кальниш В.В. Особенности 

информационно-

коммуникационных процессов 

при формировании толпы // 

Информационно-

психологическое 

противоборство: учебник. 

Издание четвёртое 

переработанное, дополненное / 

[Петрик В. М., Кононович В. 

Г., Присяжнюк Н. Н., Кальниш 

В.В. и др.]; под ред. В.Г. 

Кононовича, В.М. Петрика. — 

К.: ДНУ «Книжная палата 

Украины», 2019. − С. 252-317. 

Монографії. 
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напруженої операторської 

діяльності: механізми 

формування та методи оцінки: 

Монографія. Вінниця. «ПП  

Балюк І.Б.», 2019. 352 с. ISBN 

978-966-2696-57-8.  

2. Кальниш В.В. Фізіолого-

гігієнічні особливості процесу 

реабілітації 

військовослужбовців після 

перебування в зоні бойових 

дій: Монографія. – Вінниця: 

ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 

2020. – 300 с. 

3. Кальниш В.В. Фізіологія 

праці: минуле, сьогодення, 

майбутнє. Наукові здобутки в 

медицині праці. Історія та 

сучасність. До 90-річчя від дня 

заснування Інституту 

медицини праці імені 

Ю.І.Кундієва НАМН України 

(1928-2018). За загальною 

редакцією академіка НАМНУ 

І.М.Трахтенберга та чл.-кор. 

НАМНУ В.І.Чернюка. К.: ВД 

«Авіценна». 2019. С. 39-79. 384 

с. 

4. Швець А.В., Кальниш В.В. 

Бойовий стрес як предиктор 

бойової психічної травми. 

Особливості впливу чинників 

бойового середовища на 4 

військовослужбовців. Досвід 

охорони ментального здоров’я 

та медико-психологічної 

реабілітації 

військовослужбовців в умовах 

гібридної війни Монографія. 

К. 2020. С. 108-123. 

6) Керівництво 

(консультування) дисертації 

на здобуття наукового 

ступеня за спеціальністю. 



Підготував докторів медичних 

наук:  

всього – 3, з них за останні 

п’ять років – 0. 

Підготувала кандидатів 

медичних наук: 

всього – 10, з них за останні 

п’ять років – 4. 

7) участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад; 

Член постійної спеціалізованої 

вченої ради Д 26.554.01 в ДУ 

«ІМП імені Ю.І.Кундієва 

НАМН» за спеціальністю 

14.02.01 - гігієна та професійна 

патологія. 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

Науковий керівник НДР 

«Встановити закономірності 

трансформації хронічного 

стомлення в реабілітаційному 

періоді у комбатантів після дії 

бойового стресу» державний 

реєстраційний номер: 

0119U100294; термін 

виконання: 2019– 2021 р.р.). 



Член редакційної колегії 

наукового видання, 

включеного до переліку 

фахових видань України, що 

індексується в бібліографічних 

базах Index Copernicus, 

GoogleScholar, CrossRef. 

Клінічна інформатика і 

телемедицина. 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. Кальниш В.В., Пишнов 

Г.Ю., Швець А.В. Вилікувати 

душу// Оборонний вісник. – 

2017. - № 3. - С. 20-25. 

2. Кальниш В.В.. Пишнов 

Г.Ю., Швець А.В., Друзь О.В. 

Реабілітація після війни// 

Оборонний вісник. – 2017. - № 

4. - С. 28-32. 

3. Кальниш В.В.. Пишнов 

Г.Ю., Швець А.В. Повернення 

до мирного життя// Оборонний 

вісник. – 2017. - № 5. - С. 28-32. 

Трінька І.С., Єщенко В.І., 

 4. Кальниш В.В., Пишнов 

Г.Ю. Зберегти здоров`я 

солдата// Оборонний вісник. – 

2017. - № 7. - С. 24-29. 

5. Кальниш В.В., Зайцев Д.В. 

Комплексна реабілітація// 

Оборонний вісник. – 2017. - № 

12. - С. 30-32. 

6. Кальниш В.В., Пишнов 

Г.Ю. Перепони бойового 

стресу// Оборонний вісник. – 

2018. - № 8. – С. 30-32. 

7. Кальниш В., Стасишин Р. 

Тут народжуються емоції// 



Охорона праці. – 2018. - № 3. – 

С. 42-44. 

8. Кальниш В.В., Пишнов 

Г.Ю. Перепони бойовому 

стресу//Оборонний вісник. – 

2018. - № 8. - С. 30-32. 

Викладацька 

практика 

Ніколов 

Микола 

Олександрови

ч 

Старший 

науковий 

співробітник 

лабораторії 

гігієни і 

фізіології 

змінної праці 

Національний 

технічний університет 

України «Київський 

політехнічний 

інститут», 2000 р., 

магістр, спеціальність 

«Фізична та 

біомедична 

електроніка» КВ 

14209882 

Канд. техн. наук за 

спеціальністю 

05.11.17 «Біологічні 

те медичні прилади 

та системи»,  

ДК № 033831 від 

13.04. 2006, 

Вища атестаційна 

комісія України. 

Старш. наук. співр. за 

спеціальністю 

«Біологічні та 

медичні прилади і 

системи», АС 

№001083 

Міністерство освіти і 

науки, молоді та 

спорту України. 

 

  1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1. Nikolov N. A.,. Makeiev S. A, 

Novikova T. G., Tsikalo V. O., 

Kriukova Ye. S. 

Intrahemispheric Symmetry of 

Brain Perfusion. Part 1. 

Calculation Procedure // 

Radioelectronics and 

Communications Systems, 2021, 

Vol. 64, No. 8, pp. 403–412. 

DOI: 

10.3103/S073527272108001X 

(БД Scopus) 
2. Nikolov, N. A., Novikova , T. 

H., & Makeуev S. S. (2021). 

Assessment of informative value 

of effective cerebral blood flow 

calculation technique according 

to 99mTc-HMPAO polyphase 

scintigraphy data. Ukrainian 

Journal of Radiology and 

Oncology, 29(2), 62-75. (БД 

Scopus) 
3. N. Nikolov, S. Makeev, T. 

Novikova, Y. Kriukova and V. 

Tsikalo, "Automated Stereotactic 

Standardization of Brain SPECT 

with 99mTc-HMPAO," 2020 

IEEE 40th International 

Conference on Electronics and 

Nanotechnology (ELNANO), 

Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 456-

459, doi: 



10.1109/ELNANO50318.2020.9

088774  (БД Scopus) 

4. Nikolov N.A., Makeyev S.S., 

Yaroshenko O.Yu., Novikova 

T.G., Globa M.V. Quantitative 

evaluation of the absolute value 

of the cerebral blood flow 

according to the scintigraphic 

studies with 99mTc-HMPAO // 

Research Bulletin of National 

Technical University of Ukraine 

“Kyiv polytechnic Institute”. – 

2017. – Vol. 111, No. 1. –  P. 61–

68. (БД WoS.) 

5. Nikolov N., Makeyev S., 

Korostynska O., Novikova T., 

Kriukova Y. Gaussian Filter for 

Brain SPECT Imaging / // Innov 

Biosyst Bioeng. – 2022. - 6(1). – 

P.4-15. 

https://doi.org/10.20535/ibb.202

2.6.1.128475 (фахове видання, 

Index Copernicus 
6. Новікова Т.Г., Ніколов 

М.О., Макеєв С.С., Коваль 

С.С., Чеботарьова Л.Л.,  Глоба 

М.В.  Зміни мозкового 

кровотоку за даними 

сцинтиграфічних та 

ультразвукових досліджень У 

пацієнтів з хронічною ішемією 

у вертебрально-базилярному 

басейн // Український 

радіологічний журнал. - 2018. -  

Т. XXVI, № 3. – С. 162-167 

(фахове видання, Index 

Copernicus). 

6. Чеботарьова Л.Л. , Глоба 

М.В. Третьякова А.І, Макеєв 

С.С., Сулій Л.М., Солонович 

О.С., Ніколов М.О., Новікова 

Т.Г. Викликані потенціали 

головного мозку в хворих з 

хронічною ішемією у 

вертебробазилярному басейні 

залежно від особливостей 

https://doi.org/10.20535/ibb.2022.6.1.128475
https://doi.org/10.20535/ibb.2022.6.1.128475


церебральної та реґіонарної 

перфузії // Український 

нейрохірургічний журнал. – 

2018. - № 2. – С. 61-68. (фахове 

видання, Index Copernicus). 
7. Nikolov N., Visone R., 

Nesteruk I., Rasponi M., 

Redaelly A. A new algorithm to 

analyze the video data of cell 

contractions in microfluidic 

platforms / //  Innov Biosyst 

Bioeng. -  2018. - V. 2 , N 2. - P. 

74-83. doi: 

10.20535/ibb.2018.2.2.125733(

фахове видання, Index 

Copernicus). 
8. Козей A.С., Ніколов М.О., 

С.В. Бурбурська, 

Галузинський О.А. Методика 

порогової сегментації кт-

зображень кісток скелета // 

Innov Biosyst Bioeng. – 2019. – 

Т. 3, № 1. – С. 4–11. doi: 

10.20535/ibb.2019.3.1.154897 

(фахове видання, Index 

Copernicus). 

2) наявність одного патенту 

на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на 

винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти 

свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір; 

1. Патент Україна на корисну 

модель №130853 МПК6 A61B 

Спосіб діагностики і 

прогнозування когнітивних 

порушень залежно від 

показників викликаних 

когнітивних потенціалів та 

церебральної перфузії у 

пацієнтів з хронічною ішемією 

мозку у вертебрально-

базилярному басейні / 

Чеботарьова Л. Л., Глоба М. В., 



Третьякова А. І., Макеєв С. С., 

Сулій Л. М., Солонович О. С., 

Ніколов Н. А., Новікова Т. Г; 

замовник та патентовласник 

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. 

акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України». — № u201807415; 

заявл. 02.07.2018; опубл. 

26.12.2018, бюл. № 24. 

2. Патент Україна на корисну 

модель №120002 МПК6 A61B. 

Спосіб верифікації 

мозочкового діашизу при 

черепно-мозковій травмі із 

використанням однофотонної 

емісійної комп'ютерної 

томографії та магнітно-

резонансної томографії / 

Каджая М. В. ; Макеєв С. С. ; 

Дядечко А. О. ; Новікова Т. Г. ; 

Готін О. С. ; Андрєєв О. А. ; 

Ніколов М. О. ; Коваль С. С. - 

замовник та патентовласник 

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. 

акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України». — № u201700225; 

заявл. 06.01.2017; опубл. 

25.10.2017, бюл. № 20. 

3. Патент Україна на корисну 

модель №120001 МПК6 A61B 

Спосіб об'єктивізації 

структурно-функціональних 

порушень при легкій черепно-

мозковій травмі та визначення 

тривалості лікування із 

використанням однофотонної 

емісійної комп'ютерної 

томографії, комп'ютерної 

томографії та магнітно-

резонансної томографії / 

Каджая М. В.; Макеєв С. С.; 

Дядечко А. О.; Новікова Т. Г.; 

Готін О. С.; Андрєєв О. А.; 

Ніколов М. О.; Коваль С. С. -- 

замовник та патентовласник 

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. 



акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України». — № u201700224; 

заявл. 06.01.2017; опубл. 

25.10.2017, бюл. № 20. 

4. Патент Україна на корисну 

модель № 135130 МПК6 G09B 

23/28. Спосіб інтегрованого 

тривимірного моделювання 

індивідуальних анатомічних 

структур / Косяков О. М.; 

Гребенніков К. О.; 

Милосердов А. В.); Федін Є. 

М.; Бурбурська С. В.; 

Галузинський О.А.; Ніколов 

М. О.; Козей А. С. – власник: 

Косяков О. М.; Гребенніков К. 

О.; Милосердов А. В.); Федін 

Є. М.; Бурбурська С. В.; 

Галузинський О.А.; Ніколов 

М. О.; Козей А. С. - № 

 u201903642; заявл. 

09.04.2019; опубл. 10.06.2019, 

бюл. № 11. 

5. Патент України № 110666 

МПК6 A61B 8/00. Спосіб 

діагностики когнітивних 

порушень у хворих на 

гіпертензивну енцефалопатію 

з використанням змін перфузії 

/ Залісна Ю. Д.; Ніколов М. 

О.; Мурашко Н. К.; Макеєв С. 

С.; Ярошенко О. Д.; Супрунюк 

Д. О. – Власник : ІНСТИТУТ 

НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. А.П. 

РОМОДАНОВА НАМН 

УКРАЇНИ. - a201404762; 

заявл. 05.05.2014; опубл. 

25.01.2016, бюл. № 2. 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше  

5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у 



співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора); 

1. Лошицький П.П. 

Моделювання біофізичних 

процесів. Вступ до 

синергетики: навч. посібн. / 

Лошицький П.П., М.О. 

Ніколов. – К.: НТУУ «КПІ», 

2014. – 412 с. (Гриф МОН) 

2. Прикладна біофізика. 

Вибрані розділи. Частина 1. 

Навчальний посібник 

[Електронний ресурс] : навч. 

посіб. для студ. спеціальності 

153 - «Мікро-та наносистемна 

техніка» / КПІ ім. Ігоря 

Сікорського ; уклад.: М.О. 

Ніколов – Електронні текстові 

дані (1 файл: 5,5 Мбайт). – Київ 

: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського,2021. – 199 с. 

(гриф НТУУ КПІ). 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

1. Відповідальний виконавець 

НДР «Розробка організаційних 

основ та методичних підходів 

для впровадження технології 

телебіометрії та сенсорних 

мереж у сфері медицини праці 

в ризиконебезпечних галузях 

виробництва» державний 



реєстраційний номер: 

0122U000649; термін 

виконання: 2022– 2024 р.р.). 

Член редакційної колегії: 

щорічного збірника наукових 

праць конференції IEEE  

International Conference on 

Electronics and Nanotechnology 

(ELNANO) ISNN: 2377-6935. 

Член редакційної колегії: 

наукове періодичне видання 

«Биофизический вестник». 

10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

Участь у науково-дослідному 

Европейському проекті 

Horizon2020: “AMMODIT ― 

Approximation Methods for 

Molecular Modelling and 

Diagnosis Tools” (project 

coordinator is Universität zu 

Lübeck (Germany); project 

reference number is MSCA-

RISE 645672) of Horizon2020 

―    the EU Framework 

Programme for Research and 

Innovation 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

Член міжнародної 

некомерційної асоціації 

спеціалістів в області техніки: 

Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), 

2022.  Номер посвідчення N 

9824808 

20) досвід практичної роботи 

за спеціальністю не менше 

п’яти років (крім 

педагогічної, науково-



педагогічної, наукової 

діяльності). 

З 12.1999 по 02.2002 - Інженер 

II категорії кафедри медичної 

радіології та рентгенології 

Національного медичного 

університету ім. О.О. 

Богомольця. 

З 10.2002 по 03.2006 - Інженер-

радіолог  лабораторії 

радіонуклідної діагностики 

Київської  міської клінічної 

лікарні № 14. 

З 03.2006 по 09.2013 - 

Старший науковий 

співробітник науково-

дослідної лабораторії медичної 

фізики та біоінженерії 

Національного інституту раку. 

З 03.2018 по 12.2021- 

Провідний інженер ТОВ 

«Компанія «ЮТАС»» відділу 

розробки та тестування 

апаратів штучної вентиляції 

легень за сумісництвом. 

Викладацька 
практика 

Медико-

біологічні 

критерії 

професійних 

впливів 

Промислові 

аерозолі та 
канцерогени 

 

 

Демецька 

Олександра 

Віталіївна 

Провідний 

науковий 

співробітник  

лабораторії 

медико-

біологічних 

критеріїв 

впливів і 

гігієни праці у 

зварювальному 

виробництві 

Київський університет 

імені Т.Г.Шевченка, 

1996 р., генетика, 

біолог-генетик, 

викладач біології 

Кандидат 

біологічних наук 

222 Медицина 

(14.02.01 – гігієна), 

дис. к.б.н. «Оцінка 

канцерогенного 

ризику у працюючих 

окремих виробництв 

за допомогою 

маркерів», 

ДК № 026440 від 

10.11.2004, 

Вища атестаційна 

комісія  

Наявність публікацій у наукових виданнях, 

які включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років). 

1. Arlamov O.Yu. Levchenko O.G., Lukianenko 

A.O., Demetska O.V. 

Influence of Composition of Binder of Electrodes 

Coating on Cytotoxicity of Welding Aerosols. 

Materials Science Forum 2018. Vol 927. P. 86-92. 

(БД Scopus), 
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.92

7.86 

https://www.scientific.net/MSF.927.86 

2. Lukianenko A O., Demetska O.V., Аndrusishina 

I M,  Movchan. V O.,  Beliuha O G.Evaluation of 

Nanoparticles Emission in Simulation of 

Experimental Model of Technological Process of 

Pig Lead Smelting. IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science. 2019. №1. – P. 224-229 

 1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, 

WebofScience CoreCollection: 

1. Демецька О.В., Діденко 

М.М., Мовчан В.О., Рябовол 

В.М., Леоненко О.Б. 

Скринінгова оцінка 

пошкоджуючої дії 

наноматеріалів з 

використанням сперматозоїдів 

великої рогатої худоби як тест-

об’єкту. Південноукраїнський 

медичний науковий журнал (29 

квітня 2021р.). 2021. С. 12-18. 

(фахове видання) 

https://www.scientific.net/MSF.927.86
https://www.scientific.net/MSF.927.86
https://www.scientific.net/MSF.927.86


(БД Scopus), doi:10.1088/1755-

1315/224/1/012012 

https://www.proquest.com/openview/64b15141453

2ffa98d75aa885536d155/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=4998669 

 

 

2. Демецька О.В.,Лук’яненко 

А.О., Мовчан В.О., Рязанов 

А.В., Палійчук 

С.П.Порівняльна 

характеристика 

цитотоксичності твердої 

складової зварювальних 

аерозолів у залежності від 

вмісту хрому 

шестивалентного. Український 

журнал з проблем медицини 

праці. 2020, Т.16, №2.  С.129 – 

134. (фахове видання, Index 

Copernicus). 

3. Lukianenko A O., Demetska 

O.V., Аndrusishina I 

M,  Movchan. V O.,  Beliuha O 

G. Evaluation of Nanoparticles 

Emission in Simulation of 

Experimental Model of 

Technological Process of Pig 

Lead Smelting. IOP Conference 

Series: Earth and Environmental 

Science. 2019. №1. – P. 224-229 

(Scopus).  

https://www.proquest.com/open

view/64b151414532ffa98d75aa8

85536d155/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=4998669 

4. Леоненко Н.С., Демецкая 

А.В., Леоненко О.Б. Динамика 

концентраций наноразмерных 

частиц в воздухе рабочей зоны 

в производственных условиях. 

Украинский журнал 

современных проблем 

токсикологии. 2019. №1. С. 53-

61. (фахове видання, Index 

Copernicus). 

5.Levchenko O.G., Lukianenko 

A.O., Demetska 

O.V., Arlamov O.Yu. Influence 

https://www.proquest.com/openview/64b151414532ffa98d75aa885536d155/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4998669
https://www.proquest.com/openview/64b151414532ffa98d75aa885536d155/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4998669
https://www.proquest.com/openview/64b151414532ffa98d75aa885536d155/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4998669
https://www.proquest.com/openview/64b151414532ffa98d75aa885536d155/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4998669
https://www.proquest.com/openview/64b151414532ffa98d75aa885536d155/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4998669
https://www.proquest.com/openview/64b151414532ffa98d75aa885536d155/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4998669
https://www.proquest.com/openview/64b151414532ffa98d75aa885536d155/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4998669


of Composition of  Binder of 

Electrodes Coating on 

Cytotoxicity of Welding 

Aerosols. Materials Science 

Forum. 2018; Vol. 927, Р. 86-92. 

(Scopus).  

https://www.scientific.net/MSF

.927.86 

6. Рязанов А.В., Андрусишина 

І.М., Демецька О.В. 

Методологічні аспекти оцінки 

емісії нанорозмірних фракцій 

твердої складової 

зварювальних аерозолів, що 

утворюються при зварюванні 

покритими електродами. 

Український журнал с проблем 

медицини праці. 2018. №1 – С. 

32-37. (фахове видання, Index 

Copernicus). 

7. Demetska O.V., Kopach K.D., 

Tkachenko T. Yu. Risk 

assessment and control in using 

modern dental materials. 

Український журнал з проблем 

з медицини праці, 2017, 2(51), 

С.55-59. (фахове видання, 

Index Copernicus). 

8. Кундієв Ю.І., Варивончик Д. 

В., Копач К. Д., Демецька О.В., 

Безвербний П. С.Гігієнічні 

умови праці працівників 

стоматологічної служби в 

умовах застосування сучасних 

медичних технологій. 

Український журнал с проблем 

медицини праці. 2017. №4. С. 

3-11 

(фахове видання, Index 

Copernicus). 

9. Леоненко Н.С., Демецька 

О.В., Леоненко О.Б.Методичні 

https://www.scientific.net/MSF.927.86
https://www.scientific.net/MSF.927.86


підходи до оцінки токсичності 

та небезпеки матеріалів. 

Довкілля та здоров’я. 2017. 

№3. С. 9-13. (фахове видання, 

Index Copernicus). 

10. Демецька О.В., 

Андрусішіна І., Ткаченко Т., 

Лукяненко А., Полукаров Ю. 

Нанорозмірні фракції  твердої 

складової  зварювальних 

аерозолів, що утворюються  

під час зварювання  покритими 

електродами зі зниженим 

вмістом хрому (YI). Технічні 

науки та технології, 2017, 

№1(7). – С. 79-87 

(фахове видання) 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані 

у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора): 

Варивончик Д. В., Демецька 

О. В. Медицина праці : 

Завдання та тести : Навчальний 

посібник для післядипломної 

медичної освіти у 3-х 

частинах. Ч. 2: Професійна 

патологія. Дніпро: Середняк Т. 

К., 2021. 331 с.                 ISBN: 

978-617-8010-18-8. 

2. Леоненко О.Б., Демецька 

О.В., Леоненко Н.С. 

Наноматеріали на робочому 

місці: актуальні питання 

безпеки праці. Київ: ВД 

«Авіценна», 2018. – 144 с.  

ISBN: 978-966-2144-99-4. 



8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах: 

Відповідальний виконавець 

НДР «Профілактика, 

профпатологічна експертиза та 

медико-соціальна реабілітація 

працівників з віддаленими 

ускладненнямиCOVID-19 

(«long-COVID синдромом») 

(державний реєстраційний 

номер: 0120U105497; термін 

виконання: 2021 – 2025 р.р.) 

9) робота у складі експертної 

ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН 

або у складі галузевої 

експертної ради як експерта 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради 

з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або 

трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-

методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або 

фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад 



органів державної влади та 

органів місцевого 

Експерт Національного 

агентства із забезпечення 

якості вищої освіти з 

09.12.2021.  

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій: 

1. Демецька О.В. 

Брадикініновий шторм як один 

з аспектів патогенезу 

COVID-19. Здоров’я України. 

Тематичний номер 

«Кардіологія, Ревматологія, 

Кардіохірургія». 2021. - № 

1 (74). – С.19. 

2. Демецька О.В. Подвійна 

спіраль життя. Фармацевт 

практик. 2021. - №3. – С5-6. 

3. Демецька О.В. Додаткові 

заходи профілактики корона 

вірусної інфекції (COVID-19) 

серед робітників зварювальних 

професій. Сварка и 

металлоконструкции. 2020. 

№4. С. 31-32. 

4. Демецька О.В. Cr (VI) при 

зварюванні: біологічна дія та 

канцерогенний потенціал 

Сварка и металлоконструкции. 

2020. №1. С. 29-30 

5. Демецька О.В. Технології 

майбутнього: система 

бактеріального імунітету 

CRISPR Фармацевт практик. 

2021. - №6. – С3-4. 



19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: 

Член Європейського 

співтовариства з охорони праці 

(група гігієни та здоров’я 

працівників) 

20) досвід практичної роботи 

за спеціальністю не менше 

п’яти років  

09.12.2019 р.- теперішній час - 

Національний університет 

охорони здоров’я України ім. 

П.Л. Шупика, доцент  кафедри 

медицини праці, 

психофізіології та медичної 

екології; відповідальний 

виконавець НДР, куратор 

циклів стажування та 

спеціалізації кафедри, 

викладач гігієни 

28.08.2017р.-29.08.2019 р. - 

Київський міжнародний 

університет, доцент кафедри 

медико-біологічних 

дисциплін; викладач медико-

біологічних дисциплін 

(біологія з основами генетики, 

біофізика з фізичними 

методами аналізу, 

мікробіологія, вірусологія, 

імунологія, безпека 

життєдіяльності, гігієна та 

екологія). 



 


